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Ölüm Orucu Sürüyor
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Anma

GAZ‹ ANMASI

Tarih: 12 Mart 2006
Yer: Gazi Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i önü
Saat: 09.00
Gazi ﬂehitlerini anmak, katliamc›lardan hesap sormak için,
adalet için tüm halk›m›z› Gazi’ye davet ediyoruz.

Sergi


Ça¤r›
‹lan

Tav›r Dergisi’nin Mart 2006
say›s› ç›kt›... Bayilerde!

Baﬂkas›n›n Ac›s›na Bakmak 1 SERG‹S‹

Hüseyin Karabey'in "Sessiz Ölüm" filmi de sergi süresince sunulacak.
Tarih: 6-16 Mart
Yer: Karﬂ› Sanat Galesi
‹stiklal Cad. Elhamra Han No:258 Kat:2 Beyo¤lu-‹stanbul

Mektup

Tutsaklar›n Sesine
Bir Ses De Sen Ol!

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!

Sen de
Tecrite Son
Diyorsan

Ankara Abdi ‹pekçi Park›’ndaki
TAYAD’l›lar, son sald›r›dan sonra da
hala oradalar.
TAYAD’l› Aileler, ölüm orucu
direniﬂçisi Fatma Koyup›nar’›n Gebze
Devlet Hastanesi’ne kaç›r›lmas›ndan
sonra, ZORLA MÜDAHALE
‹ﬁKENCES‹NE karﬂ›, hastane önünde
oturma eylemine baﬂlad›lar.
E¤er tecrite karﬂ›ysan,
mutlaka ama mutlaka senin de
yapabilece¤in bir ﬂey var.
Dört bir yanda “Tecrite son” diye
hayk›ran TAYAD’l›lar› ziyaret edebilir,
sesini onlar›n sesine katabilirsin...

Grup Komutan› Yücel Maral, son kurﬂunlar›n› s›karken do¤du¤u topraklardayd›.
Ordu-Ünye, Çi¤dem Köyü do¤umlu Yücel, mücadeleye 1988’de ‹stanbul’da DEV-GENÇ saflar›nda kat›lm›ﬂt›. Karabüklü Yavuz Yazl›, mücadeleyle ‘92’de Demir-Çelik Fabrikas›’nda
ç›rakl›k e¤itimindeyken tan›ﬂt›. Gerilla olmadan önce Milis çal›ﬂmalar›nda yerald›. Kastamonu do¤umlu Ali Faik Özkan, mücadeleyle tan›ﬂal› fazla olmam›ﬂ, ‘93’ün Aral›k ay›nda gerillaya kat›lm›ﬂt›. Bar›ﬂ
Atalay, Merzifon Gümüﬂhac›köy’e ba¤l› Korkut Köyü’ndendi, gerillaya kat›lmadan önce Gümüﬂhac›köy’de tütün emekçilerinin örgütlenmesinde yerald›. ‹rfan Yenilmez, 1988’de Uluda¤ Üniversitesi’nde
Bar›ﬂ ATALAY
Ali Faik ÖZKAN
mücadeleye kat›ld›. At›l›m y›llar›nda Do¤u Karadeniz Bölge Sorumlulu¤u’nu üstlendi. 17 Nisan sonras› tutsakl›¤›n›n ard›ndan ‘93’te gerillaya kat›ld›.
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Yusuf KUTLU
Yusuf Kutlu, 1973’te Antakya’n›n Ekinci Beldesi’nde do¤du.
Arap alevilerindendi. Bir emekçi olarak at›ld› hayata. Oto boyac›s›yd›. Sömürüyü tan›y›p devrim mücadelesine kat›ld›. 1995’te
tutukland›. DHKP-C Davas›’ndan yarg›land›. Ölüm orucunda ﬂehit
düﬂtü¤ünde tutsakl›¤›n›n 8. y›l›ndayd›.
19 Aral›k 2000 Katliam›’nda Bart›n’dayd›. Katliam›n ard›ndan Sincan F Tipi Hücreleri’ne at›ld›. Ama hücreler teslim alamad› onu.
5. Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak tecrite karﬂ› direniﬂin
bayra¤›n› devrald›. Bayra¤› 279 gün kararl›l›kla taﬂ›yarak 9
Mart 2002’de Ankara Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.
Dersim Nazimiye do¤umlu Yeter Güzel, hemﬂireydi. Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) üyesiydi. 1999’da tutukland›,
TKP(ML) davas›ndan yarg›land›.

KAYIP
Tokatl› yoksul
bir köylü ailesinin
çocu¤uydu. 12 Eylül öncesi mücadeleye kat›ld›. DefaYusuf ER‹ﬁT‹
larca iﬂkence tezgahlar›ndan geçti
ve hep baﬂ› dik ç›kt›. Kelimenin tam anlam›yla bir devrim emekçisiydi. 14
Mart 1991’de ‹stanbul’da polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Muhtemelen 17
Mart’ta iﬂkencede katledildi. Cesedi kaybedildi.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

‹rfan YEN‹LMEZ

● Adres De¤iﬂikli¤i
Dicle Gençlik Derne¤i
taﬂ›nd›. Yeni adresi:
Sanat Soka¤› Caddesi
Bellise Kafe Üstü 2. Kat
No:16 Ofis/D‹YARBAKIR

9 Mart
15 Mart

12 Mart 1994’te Ordu’nun Ünye ilçesi
Ball›k Köyü yak›nlar›ndaki Döﬂeme Ormanlar›’nda oligarﬂinin askeri güçleriyle, DHKC Karadeniz K›r Gerilla Birli¤i’ne ba¤l› gerillalar
aras›nda ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

● Tav›r Ç›kt›!

Karﬂ› Sanat Çal›ﬂanlar›, TAYAD ile birlikte ölüm orucunda ﬂehit düﬂen
121 devrimcinin öyküsünü ve tecritin kald›r›lmas› için gösterilen çabalar› anlatan "Baﬂkas›n›n Ac›s›na Bakmak 1" sergisini sunuyor.
Sergide, 100'den fazla foto¤raf, film, dia, maket, çizim, obje ve
sanatç› ve yazarlar›n konuya iliﬂkin metinleri yeral›yor.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Erbil SARI

Mevlüt ÇINAR

1969 Trabzon Çaykara do¤umluydu. 15 Mart 1992’de
Zonguldak’ta Kozlu katliam›n›n
sorumlular›na karﬂ› giriﬂilen bir
eylemde elinde bomban›n patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

1979’da mücadeleye kat›ld›. Mart
1980’de mücadelesini sürdürdü¤ü Kars’ta
bir evde ölü olarak
bulundu.

Ben ‹rfan’› bir ev ortam›nda, kavgam›z›n
içinde bir insan olarak tan›d›m. Henüz örgütlü
bir insan de¤ildim. Birgün bize canl›l›¤›yla, neﬂesiyle ç›k›p geldi. Konuﬂkanl›¤› ve yak›nl›¤›yla
geldi. Onsuz olamayaca¤›n›, gurur duydu¤unu
söyledi¤i Hareketimiz’i bize getirdi.
‹rfan Devrimci Solcu olmay› bir onur, bir
ﬂans olarak görüyordu. Daha erken ba¤ kurmam›ﬂ olmay› zaman kayb› olarak kabul ediyordu. Bu onuru bizim de kafam›za kaz›mak
istercesine, Hareketimiz’i, tarihimizi, ﬂehitlerimizi anlat›rd›. Özellikle sohbetlerimizin ço¤unu ﬂehitlerimiz oluﬂtururdu. Nas›l da imrenerek anlat›rd› onlar›. ﬁehitlerimizin hemen hepsini sanki birebir tan›yormuﬂ gibi birçok yönünü biliyor ve bize ayr›nt›lar›yla anlat›yordu.
Önemsiz say›labilecek bir ﬂeyden baﬂl›yordu
anlatmaya ve k›sa sürede bu sohbetleri politik
içeri¤ine kavuﬂturuyordu... Ondan bunlar› dinlemek benim için büyük zevkti ve bu sohbetlerimizden pek çok ﬂey ö¤rendim. Bizimle kald›¤› süreçte beni öyle bir eve ba¤lam›ﬂt› ki, iﬂten

7. Ölüm Orucu Ekibi’ndeydi Yeter
Güzel. Ölüm orucundayken tahliye edildi.
Eylemini d›ﬂar›da da sürdürdü. 13 Kas›m
2001’de Küçükarmutlu ve Alibeyköy’e
yap›lan sald›r›da gözalt›na al›nd› ve yeniden tutuklad›.

Yeter GÜZEL

Yeter Güzel, ölüm orucunu konuldu¤u Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde de devam ettirerek, zorla müdahale iﬂkencesine karﬂ› da
direnerek, ölüm orucunun 170. gününde, 10 Mart 2002’de
ﬂehit düﬂtü.
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‹rfan YEN‹LMEZ
ç›k›nca hiçbir yere u¤ramadan eve koﬂuyordum. Bir aradayken suskun tek bir an geçmez,
‹rfan oluﬂan her suskunlu¤u hemen doldururdu. Bizim iﬂimiz oldu¤unda da sessizce bir köﬂede kitab›n› okurdu.
‹rfan’›n giriﬂkenli¤inin yan›nda bir çekingenli¤i de vard›. Birçok konuyu çok rahat konuﬂur, sorar ama en ufak bir ihtiyac›n› söylemeye çekinirdi.
Aç oldu¤unu söylemeye çekinen ‹rfan, bir
gün Mücadele Gazetesi’ni unuttu¤umuzda k›zm›ﬂ, “ben burada sab›rs›zl›kla gazeteyi beklerken siz nas›l unutabiliyorsunuz?” diye ç›k›ﬂm›ﬂt› bize.
... Oportünistlerin “mistik tan›mlama” diye
küçümsedi¤i Devrimci Sol ruhunu anlat›rd› bize. O zamanlar bize de bu onuru taﬂ›mak iste-

di¤ini anlayamam›ﬂt›m ‹rfan Yoldaﬂ. ﬁimdi daha iyi anl›yorum onu. Sadece her ﬂeye ra¤men
savaﬂma kararl›l›¤›nda olanlar›n sahip olabilece¤i bir onurdu bu. Coﬂku ve kararl›l›¤› her
koﬂulda taﬂ›yanlar›n ruhu.
... Kendi halimizde, kendi sorunlar›m›zla
u¤raﬂ›rken etraf›m›za ördü¤ümüz duvarlar›
coﬂkusuyla aralad›.
Ama sab›rs›zd› ‹rfan yoldaﬂ. Dar geliyordu
bulundu¤u yer ona. Bu sab›rs›zl›¤› ‘acaba bizim yan›m›zda huzursuz mu?’ sorusunu akl›ma getiriyordu. ﬁehit düﬂtü¤ünü ö¤rendi¤imde anlayabildim bu sab›rs›zl›¤›n›...
“Gidece¤im, fazla kalmayaca¤›m sizde...”
deyip, birgün geldi¤i günkü neﬂesi, coﬂkusuyla
ç›k›p gitmiﬂti. Tekrar gelebilece¤ini düﬂünüp
bekledik. Beklerken ﬂehit haberini ald›k... Partimizin onun hakk›ndaki anlat›mlar›n› okuyunca onu daha çok tan›yamad›¤›ma üzüldüm...
Ama bugün ben de yoldaﬂlar›n›n içindeyim. Ve
söz veriyorum sana yoldaﬂ›m; bu onuru taﬂ›yaca¤›m.

Taﬂlar›n ba¤lan›p
köpeklerin sal›nd›¤› ülke
Her göstermelik ‘ba¤›rsak temizleme’ operasyonunun ard›ndan
‘hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak’ nakarat›n› tekrarlayanlara
söyleyece¤imiz ﬂudur: Siz her seferinde yan›ld›n›z, her seferinde
yalanc› ç›kt›n›z. Halk› bilerek veya bilmeyerek aldat›yorsunuz.
Bir insan, mesleki veya siyasi bir örgüt, e¤er halktan yanaysa,
katliamc›lar›n zulmüne, soyguncular›n talan›na karﬂ›ysa,
ülke gerçekleriyle yüzleﬂmek zorundad›r.
evcut Türkiye tablosunu bir
cümleyle özetlemek gerekirse
san›r›z en uygun sözlerden biri budur: taﬂlar› ba¤lay›p köpekleri salm›ﬂlar. Susurlukçular, iﬂkenceciler,
katliamc›lar, halka karﬂ› “bin operasyon” yapanlar, faili meçhullerin
failleri, “zirve”de infazlar›n, kaybetmelerin, sabotajlar›n, provokasyonlar›n kararlar›n› alanlar, linçciler
ve dahi hortumcular, soyguncular,
hayali ihracatç›lar, hepsi “aram›zda”, hepsi ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂ›yorlar.

M

ﬂkencecisini, katliamc›s›n›, h›rs›z›n› u¤ursuzunu serbest b›rakan,
mafyac›s›na, tarikatç›s›na tam bir
özgürlük içinde faaliyetlerini sürdürme imkan› veren düzen, hak, özgürlük, adalet diyenlerin a¤z›n›
ba¤l›yor, eline kelepçe, aya¤›na
prangalar vuruyor, bütün bunlar da
yetmezse, F Tipleri’ne at›yor, sokak
ortalar›nda kurﬂunluyor. Katliamc›-

‹
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lar›n ve soyguncular›n (ki iki kesim
ayn› tak›md›r) daha çok huzur içinde, daha özgürce katledip soymalar› için, durmadan yeni bask› yasalar› ç›kar›p, cezalara ceza, ezaya eza
ekliyor.
öyle bir sistemde her yerde
mantar gibi mafya çetelerinin
üremesi, her türlü h›rs›zl›¤›n u¤ursuzlu¤un “derin devlet”in arkas›na
gizlenerek sürdürülmesi, her çetenin ve her h›rs›zl›¤›n bir aya¤›n›n
devlete uzanmas›ndan daha do¤al
ne olabilir ki? Düzenin niteli¤ini
anlamamakta ›srar edenler, hala
“nereden ç›k›yor bu kadar çete”
ﬂaﬂk›nl›¤› içindeler, ﬁemdinli’de
bombalar patlad›¤›nda “Susurluk
defteri kapanmam›ﬂ m›yd›?” diye
sual ediyorlar. Gazetelerde neredeyse her gün bir baﬂka devlet ba¤lant›l› kontra çetesi operasyonu haberinin ç›kmas›, düzenin bu örgütlenmeye karﬂ› oldu¤unun göstergesi

B

18 Tecrit: “Sonsuzluktan baﬂka bir ﬂey
düﬂünemiyorum”

de¤ildir. Düzen üretiyor ve örgütlüyor bunlar›. Operasyona maruz kalanlar ise “üretim fazlas›” olanlar.
baﬂka bir deyiﬂle, o kadar çok çete
kuruluyor, o kadar çok kesim “derin
devletli¤e” soyunuyor ki, pastan›n
paylaﬂ›m›nda, oligarﬂinin zulüm politikas›n› sürdürmekte çatlaklar ortaya ç›k›yor. Operasyonlar iﬂte bu
çatlaklar› kapatma operasyonlar›d›r.
eçen haftan›n gündemindeki
“Küre operasyonu” ad› verilen
operasyonun ard›ndan yap›lan
“devlet ba¤›rsaklar›n› temizliyor”
yorumlar›, boﬂ konuﬂmalar, hamasi
yorumlar olmaktan öteye gitmez.
Ne temizlenmez bir ba¤›rsakm›ﬂ bu.
Susurluk’tan bu yana temizle temizle bitmiyor. Bitmez, çünkü mesele
ba¤›rsak meselesi de de¤il, bu bünyenin, vücudun tümü pislik içindedir. Her göstermelik “ba¤›rsak temizleme” operasyonunun, her göstermelik “yarg›” karar›n›n ard›ndan
“hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak”
nakarat›n› tekrarlayanlara söyleyece¤imiz ﬂudur: Siz her seferinde yan›ld›n›z, her seferinde yalanc› ç›kt›n›z. Halk› bilerek veya bilmeyerek
aldat›yorsunuz.

G

emdinli’de ortaya ç›kan neydi;
ordunun en tepesindeki generallerin “iyi çocuk” diyerek “kefil” oldu¤u askerler, itirafç›larla yanyana
halka karﬂ› operasyonlar, provokasyonlar düzenliyordu. Asker-itirafç›
ekipleri, Susurluk raporlar›nda yüzlerce örne¤i verilen bir iﬂbirli¤i de-

ﬁ

ve Feminizm yanyana gelemez
35 Knokke Davas›’nda onlarca y›ll›k hapis cezas›

21 Tecritten Haberler

38 Gençlik: Haklar›m›z› kazanaca¤›z

3

Taﬂlar›n ba¤lan›p köpeklerin sal›nd›¤› ülke

22 Yolsuzluk iktidar›
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Katliamc›lar koruma alt›nda

24 “Kredi kart›” neye hizmet ediyor?

42 Yurtd›ﬂ›: Viyana’da gençlik ﬂöleni
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Çeteler devletin çocu¤udur
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43 Bir köy y›k›ma direniyor
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Hep daha fazla tüketin
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26 Gazi, Ümraniye ...

48 Stalin’le savaﬂ bitmez!

12 Yamanlar Temel Haklar ﬂenlikle aç›ld›

29 Emek: GSS, geri çekilsin

50 Mihri Belli 90 yaﬂ›nda

14 Herkes duyacak

31 Hayat›n ‹çindeki Teori: “Kad›n›n kurtuluﬂu”

- Not düﬂüyoruz

¤il miydi? “Küre operasyonu”nda
ne var? Kontrgerilla örgütlenmesinin bir klasi¤i olan “özel harp-mafya” iﬂbirli¤i. ‹stanbul emniyet müdür yard›mc›s› Hüseyin Kocada¤,
aranan faﬂist katil mafyac› Abdullah
Çatl›, milletvekili Sedat Bucak, kumarhaneci Ömer Lütfü Topal ne
için bir aradaysalar, onlar da ayn›
ﬂey için ve ayn› ﬂekilde biraradad›rlar. Çaplar›, görevleri, rolleri farkl›
olabilir, fakat “yap›lanma” ayn› zihniyetin yap›lanmas›d›r. Ayaﬂ Tüneli’nde yap›lan bomba e¤itimleri, bugün “para koparmak” için kullan›lacaksa, yar›n halka karﬂ› provokasyonlar, katliamlar için kullan›lacakt›r.
u bombalar›, silahlar› halka karﬂ› kullananlar, el üstünde tutulmuyor mu? Mahkemeler taraf›ndan
korunup, parayla, terfiyle ödüllendirilmiyor mu? Türkiye’nin mahkemelerinde yüzlercesi süren, ama istisnalar d›ﬂ›nda burjuva medyan›n
göstermemeyi tercih etti¤i iﬂkence,
infaz, kay›p, katliam davalar›na bak›n. Dergimizin sadece bu say›s›nda, sadece geçen hafta görülen davalara bak›n. Bir tek davada katliam
emrini verenler yoktur. Daha alt kademeleri mahkemeye ç›karmak zorunda kald›klar›nda da, cezaland›r›lan iﬂkenceci, katliamc› yoktur. Türkiye her türlü zulmün oldu¤u ama
hukukun, adaletin olmad›¤› bir ülkedir. Dün böyleydi. Bugün de böyledir. Susurluk’tan önce Türkiye ne
idiyse, bugün de odur. O gün nas›l
yönetiliyorsa, bugün de öyle yönetiliyor. O gün zulüm mekanizmalar›
nas›l çal›ﬂ›yorduysa, bugün de öyle
çal›ﬂ›yor. “Hay›r, yavaﬂ yavaﬂ da
olsa de¤iﬂiyor, demokratikleﬂiyor”
diyenler, bu iﬂkence, kay›p, katliam
davalar›na ne diyorlar? Ne diyebilirler? Elbette diyebilecekleri bir
ﬂey yok, demokrasicilik, Avrupac›l›k oyununu sürdürmek için görmezden geliyorlar.

B

alk›n devrimci mücadelesi ve
müdahalesiyle de¤iﬂtirilmedikçe, herﬂey eskisi gibi sürecektir. Avrupa emperyalizminin müdahaleleri, tekelci burjuvazinin daha istik-

H

rarl› bir düzen kurmak, kara paray›
kendi denetimine almak gibi müdahaleleri, bu yap›da biçimsel ve dönemsel kimi de¤iﬂiklikler sa¤layabilir; ancak bunlar›n hiçbiri sistemin temel niteli¤iyle çeliﬂemez. Ve
hiçbiri devletin temel niteli¤ini de¤iﬂtirmez.
arg› eski yarg›, çeteler eski çeteler, M‹T eski M‹T, polis eski
polis, ordu eski ordu, herkes “görevine” devam ediyor. Tabii eklememiz laz›m; koltuklarda oturanlar ismen de¤iﬂse de, meclis ayn› meclis,
hükümetler ayn› hükümetlerdir.
Çünkü ayn› kararlar› almaya, ayn›
politikalar› uygulamaya, ayn› ﬂekilde
yönetmeye devam ediyorlar. Ço¤unlu¤unu AKP’lilerin oluﬂturdu¤u
ﬁemdinli Araﬂt›rma Komisyonu’nun,
Susurluk Araﬂt›rma Komisyonu’ndan bir fark› var m›? Çal›ﬂma
tarzlar›ndan, soruﬂturma biçimlerinden, ikisinin de ayn› iﬂi, gerçeklerin
üstünü örtme iﬂini yapt›klar› belli
de¤il mi? Tayyip Erdo¤an’›n ﬁemdinli konusundaki birkaç cümlelik
demagojilerine büyük de¤er biçenler, Tayyip Erdo¤an’›n ﬁemdinli konusundaki tavr›yla, Susurluk’a “fasa fiso” diyen Erbakan’›n tavr›n›n
sonuç aç›s›ndan bir fark› var m›?

Y

nsan, kendini aldatmak, oyalamak isterse, elbette malzeme bulur. E¤er bir kiﬂi, örgüt, bu katliam
ve soygun düzeninden besleniyorsa,
bu düzenin sürmesi için elbette demagojik gerekçeler üretebilir. Fakat
bir insan, mesleki veya siyasi bir örgüt, e¤er halktan yanaysa, katliamc›lar›n zulmüne, soyguncular›n talan›na karﬂ›ysa, ülke gerçekleriyle
yüzleﬂmek zorundad›r. Gerçeklerle
yüzleﬂmekten ﬂu veya bu kayg›lar
nedeniyle kaçmak, “çetelerin özgür,
katliamc›lar›n cezas›z” oldu¤u bir
Türkiye’nin devam etmesine göz
yummak demektir. Eninde sonunda
kendisini de vuracak olan sömürüye
ve zulme göz yummak demektir.

‹

lbette, zulmün hüküm sürdü¤ü
bir ülkede, gerçeklerle yüzleﬂmek, gerçekleri dile getirmek de ve
bu gerçekleri de¤iﬂtirmeye çal›ﬂmak
da, bedel ödemeyi gerektirebilir.

E
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Karﬂ› ç›kt›¤›n›z zulmün do¤rudan
hedefi olabilirsiniz. Katliamlara, çetelere, soyguna karﬂ›ysan›z, bunu
göze alacaks›n›z. Zulme karﬂ› ç›k›lmadan, zulüm altedilebilir mi?
ﬂbirlikçi oligarﬂik düzen, emperyalizmin ekonomik, siyasi, askeri
deste¤i sayesinde ayakta duruyor.
Bu destek bir günlü¤üne dahi kesilse, oligarﬂik düzen krizlerden krizlere savrulacakt›r. Bunu bildi¤i için,
her geçen gün daha fazla emperyalizmin hizmetine giriyor. Emperyalist sistem ise, iﬂbirlikçi ülkelerdeki
ya¤mas›yla, talan›yla, iﬂbirlikçi yönetimlerden ald›¤› siyasi destekle
ayakta duruyor. ‹ﬂbirlikçi ülkelerdeki sömürü ve ya¤madan mahkum
olmak, onun için de krizlere yuvarlanmak demektir. Emperyalizmin
ve iﬂbirlikçileri aras›ndaki iﬂbirli¤i
iﬂte bu mekanizma içinde sürüyor.
Halka karﬂ› teröre, katliamlara, F
Tipleri’ne de bu düzeni ayakta tutmak için baﬂvuruluyor.

‹

mperyalizmin iﬂbirlikçilerini,
iﬂbirlikçilerin emperyalizmi
destekledi¤i, kollad›¤› bu çarka bir
tek güç çomak sokabilir; o güç
halkt›r. Emperyalistlerin veya iﬂbirlikçilerinin insiyatifiyle bu mekanizmada yap›lacak her de¤iﬂiklik,
sonuçta bu düzeni sa¤lamlaﬂt›rmay›
hedefler. Bu anlamdad›r ki, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin “reform”, “demokratikleﬂme”, “özgürleﬂtirme” diye pazarlad›klar› her siyasi, askeri manevra sonras›nda,
halklar›n eline ne ekonomik, ne siyasi hiç bir ﬂey geçmez. Tersine,
halk›n lokmas› çal›n›r, haklar› gasbedilir. Taﬂlar›n ba¤lan›p köpeklerin
sal›nd›¤› bu düzen de¤iﬂmelidir.
De¤iﬂim gerekli ve kaç›n›lmazd›r.
Ve bunu sa¤layacak olan da
“halk”t›r. Ama soyut bir halk de¤il;
gerçekleri görme, zulme karﬂ› ç›kma cesaretini gösterebilen, örgütlü,
bilinçli, devrimcilerin önderli¤indeki bir halkt›r. Ancak böyle bir halk
kendi kaderine hükmedip, kendi iktidar›n› kurabilir ve ancak o zaman
çeteler özgür olmaz, katliamc›lar
cezas›z kalmaz.

E

“Devlet ad›na kurﬂun
atan” katiller birer birer aklan›yor, ölüm mangalar› kontrgerilla hukukunun k›l›f›na uydurularak koruma alt›na al›n›yor. Ortaya ç›kan bütün delillerin devlet katliam›na iﬂaret
etmesi, katillerin ad›yla san›yla belli olmas› dahi bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor.
Oligarﬂik devlet ve onun
hukuku, 70 milyon halk›n gözünün içine bakarak “bu düzende halk
için adalet yoktur” diyor. “Halk adaletsiz kalamaz” diyenler ise yine
ayn› mekanizma taraf›ndan “terörist” ilan ediliyor.

Sonuç mu? 4616 say›l› “af
yasas›” ile (ceza 10 y›ldan az
oldu¤u için) 10 insan› vahﬂice
katleden devlet görevlilerinin
hiçbiri hapishaneye girmeyecek! Böylece katillerin avukat›n›n, “operasyonun planlanm›ﬂ hareket oldu¤unu,
olaylar›n yasal s›n›rlar
içerisinde kald›¤›n›”
belirterek, istedi¤i beraat, dolayl› yolla yerine getirildi.
Sonucu “korkunç”
olarak de¤erlendiren Diyarbak›r Barosu Baﬂkan› Sezgin Tanr›kulu, davan›n seyrine iliﬂkin ﬂunlar› söylüyor: “‹nsanl›¤a karﬂ› suç iﬂleyen
kamu görevlilerinin yarg›land›¤› bu
davada 50’yi aﬂk›n duruﬂmada 30
heyet de¤iﬂmiﬂtir. Müdafi olarak bizim hiçbir iste¤imiz gerçekleﬂtirilmemiﬂtir. San›klar bir gün bile cezaevi ve gözalt›nda kalmam›ﬂt›r.”
30 heyet de¤iﬂiyor, ama anlay›ﬂ
ve aklama, katilleri koruma mant›¤›
hiç de¤iﬂmiyor. Ne de olsa “devlette devaml›l›k esast›r”!
Peki tüm bu indirimler niye?
Mahkemeye göre, “fiil (yani
katliam) a¤›r tahrik alt›nda iﬂlendi.” Görüyor musunuz pervas›zl›¤›;
görüﬂe ç›kan tutsaklara resmen “durup dururken” kalaslar, çivili sopalarla sald›r›p kafalar›n› parçalayarak
katletmenin ad›, “a¤›r tahrik”miﬂ.
Üstelik “operasyonun planl› oldu¤u” resmen teyid edildi¤i halde uyduruluyor bu gerekçe.
Yarg›n›n, “ceza” vermekten kaçamayaca¤› aleni katliam, infaz ve
iﬂkence olaylar›nda, devlet ad›na bu
suçlar› iﬂleyenleri adeta ödüllendirircesine suça denk düﬂmeyen cezalar verdi¤i binlerce örnek vard›r. Diyarbak›r Katliam Davas› da bunlardan biri olarak kay›tlara geçmiﬂtir.

Katliamc›lar
Koruma Alt›nda

Sadece bir hafta içinde sonuçlanan davalar, süren davalarda ortaya
ç›kan geliﬂmeler dahi, bu ülkede
hangi iktidar olursa olsun, katliamc›lar›n cezas›z kalaca¤›n› bir kez
daha göstermiﬂtir. Digor, Diyarbak›r
Hapishanesi Katliamlar›’n›n sonuçlar›, Ümraniye ve Bayrampaﬂa’da
gerçekleﬂtirilen ‘Hayata Dönüﬂ’
katliam›n›n davas›nda ortaya ç›kan
geliﬂmeler... Bir haftaya s›¤an tüm
bu örnekler, oligarﬂik sistemin hukukuna ayna tutmaktad›r.
Adaletin olmad›¤› bir düzenin
meﬂruiyeti de yoktur.
“T›k›r t›k›r iﬂleyen” kurumlar›
olabilir, onlarca “reform” da yap›labilir, “yarg› ba¤›ms›zl›¤›” üzerine
nutuklar birbirini de izleyebilir, hatta bu konuda en mükemmel yasal
düzenlemeler de yap›labilir. Ama o
yarg›, adalet da¤›tam›yorsa, halk›
katledenler cezas›z kal›yorsa; her
ﬂey göstermelik ve yarg›n›n bu niteli¤ini gizlemeye yönelik demektir.
‹stedi¤iniz kadar ‘yarg› karar›
eleﬂtirilemez’, ‘olay yarg›ya intikal
etti’ diyerek, katilleri aklay›c› bir
sistemi kutsal bir hale geçirmeye
çal›ﬂ›n; halk nezdinde böyle bir sistemin hiçbir meﬂruiyeti yoktur.
S›kça “halk›n devlete güveninin
sars›lmas›ndan” sözedilir. Birçok
etkenle birlikte bu “sars›lmada”,
adaletsizlik en belirleyici unsurlar›n
baﬂ›nda gelmektedir.

arg›dan, 10 Tutsa¤›n
Kafas›n› Parçalay›p
Katledenlere Ödül

Y

Diyarbak›r E Tipi Kapal› Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 y›l›nda gerçekleﬂtirilen ve 10 tutsa¤›n kafalar›n›n parçalanarak katledildi¤i, 23 kiﬂinin de yaralanmas›yla sonuçlanan
olaya iliﬂkin dava 10 y›l sonra sonuçland›. Yarg›lanan özel timcilerin, jandarmalar›n mahkemelere dahi kat›lmad›¤› duruﬂmalar›n seyri,
bugün ortaya ç›kan sonucu, daha
baﬂtan göstermekteydi.
Öncelikli olarak, planl› katliam
“isyan› bast›rma” olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Oysa, görüﬂe ç›kan PKK davas› tutsaklar›n›n özel timler ve itirafç›lar taraf›ndan planl› bir ﬂekilde
kafalar› parçalanarak katledilmesi
vard›r. Bütün tan›klar, otopsi raporlar› bu gerçe¤i do¤rulamas›na karﬂ›n, yarg› taraf›ndan dikkate al›nmam›ﬂ, yoksay›lm›ﬂt›r.
27 ﬁubat günü Diyarbak›r 2.
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
35’i asker, 29’u polis, 8’i gardiyan
olmak üzere 72 kiﬂinin yarg›land›¤›
davada, 3 kiﬂi beraat etti, 7 kiﬂi zamanaﬂ›m›na u¤rat›ld›. 62 san›k hakk›nda ise önce 18 y›l hapis cezas›
verildi. Bu, 3’te 2 oran›nda düﬂürülerek 6 y›la indirildi. “‹nce ayarlamalarda” uzman olan yarg›, duruﬂmalara bile kat›lmayan san›klar›n
“iyi halleri” gözönünde bulundurularak cezalar›n› 5 y›la indirdi.
5
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igor’da Aklama
Gerekçesi, “Meﬂru
Müdafaa” Oldu

D

14 A¤ustos 1993’te, Digor ve
Ka¤›zman ‹lçeleri’ne ba¤l› köyler-

“Silah kulland›m. Askerlerin tamam›
kulland›. Bu konuda emir verilmiﬂti.
Baﬂ›m›zda tu¤general ve di¤er komutanlar vard›. Neden bizim ifademiz
al›n›yor anlayamad›m.”

19/22 Aral›k Ümraniye operasyonuna
kat›lan asker mahkemede anlat›yor:

den yola ç›kan yaklaﬂ›k 3 bin kiﬂi,
“çat›ﬂmalar›n durdurulmas›”n› isteyerek yürüyüﬂ yapmak amac›yla
Digor ilçe merkezine gitmek istemiﬂ, ancak devletin “güvenlik” güçleri taraf›ndan ilçe giriﬂinde durdurulan köylülerin üzerine aç›lan ateﬂ
sonucu 17 köylü hayat›n› kaybetmiﬂ, 63 kiﬂi de a¤›r yaralanm›ﬂt›.
Davan›n “haz›rl›k soruﬂturmas›”
üç y›l sürdü. Kars Emniyet Müdürlü¤ü Özel Harekat ﬁube Müdürlü¤ü’nde görev yapan polis memurlar› Tuncay Y, ‹smail Y, Mustafa D,
Yunus A, Sezai Ö, Atilla Y, Suat K
ve S›raç B. hakk›nda, “ölen ve yaralanan ﬂah›slar›n ölümlerine ve yaralanmalar›na sebebiyet verdikleri”
gerekçesiyle aç›lan dava, tam 13 y›l
sonra karara ba¤land›.
Kars ACM’nin karar› ﬂu: 8 Özel
Harekat Timi’nin açt›¤› ateﬂ, “meﬂru müdafaa s›n›rlar› içerisinde
yap›lm›ﬂt›r”; BERAATLER‹NE!
Neye karﬂ› kendilerini müdafaa
etmiﬂler? Yürüyen köylülere karﬂ›!
Sald›r›da yaralanan ve 13 y›ld›r
tedavi gören 66 yaﬂ›ndaki Güzel
Çalk›ns›n ﬂöyle diyor karar için;
“polisler niye beraat ettiler ki onlar
bizi sakat b›rakt›.”
Adalet duygusu böyle yokediliyor. Düzen halk› böyle adaletsiz b›rak›yor, sadece yürüyüﬂe kat›ld›¤›
için kurﬂunlanan k›z›n›n çeyizi
önünde kalm›ﬂ analar bu nedenle
devlete beddualar ya¤d›r›yorlar.

oplu Mezar Davas›
Askeri Yarg›ya Havale
Aklama Yak›nd›r

T

Kulp’ta ortaya ç›kan toplu mezar
davas›na iliﬂkin soruﬂturmay› yürüten savc›l›k, “köylülerin PKK taraf›ndan öldürüldü¤ü” yönünde bir

kan›t bulamad›¤›n›
belirterek, dosyay›
7. Kolordu Komutanl›¤› Askeri
Savc›l›¤›’na gönderdi.
Savc›l›k bir anlamda, “yarg›lanmas› gereken askerlerdir” demiﬂtir.
Öte yandan; askeri yarg›ya gönderilmesi, aklama mekanizmas›n›n
iﬂlemeye baﬂlad›¤›n› gösterir. Devletin ordusunun halka karﬂ› iﬂledi¤i
suçlarda askeri yarg›n›n devreye
girdi¤i hiçbir suçta katiller cezaland›r›lmam›ﬂt›r. Köylülere d›ﬂk› yedirenler, köyleri yakanlar, köy meydanlar›nda kurﬂuna dizinler, ya beraat ettirilmiﬂ ya da dava aç›lmas›na
gerek dahi görülmemiﬂtir.
Ortada “ordu içindeki bir suç”
de¤il, halka karﬂ› iﬂlenen bir suç
vard›r. Ancak, devlet örgütlenmesi
kontrgerilla politikalar› üzerinden
ﬂekillendirildi¤inden, bu tür durumlarda “riske” atmamak için askeri
yarg› devreye girmekte, “tetikçilerin komutanlar› taraf›ndan yarg›lanmas›” gibi bir oyun oynanmaktad›r.
1993 y›l›nda Diyarbak›r’›n Kulp
‹lçesi k›rsal›nda Bolu Komando Tugay Komutanl›¤› taraf›ndan gözalt›na al›nan 11 köylü kaybedilmiﬂti.
Y›llar sonra 11 köylünün katledilip
cesetlerinin yak›larak toplu mezara
gömüldü¤ü ortaya ç›kar›lm›ﬂ ve
geçti¤imiz haftalarda da, DNA testi
toplu mezarda bulunan kemiklerin
köylülere ait oldu¤unu belgelemiﬂti.

aﬂ›m›zda Tu¤general
Vard›, Niye Bizim
‹fademiz Al›n›yor?

B

19-22 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleﬂtirilen hapishaneler katliam›na iliﬂkin devrimci tutsaklar ne anlatm›ﬂlarsa, birer birer kan›tlan›yor.
“Diri diri yak›ld›k” dediler; kan›tland›! “Kurﬂunland›k” dediler;
kan›tland›! “Gaz bombalar›yla bo6
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¤ulduk” dediler; kan›tland›! “Askerler birbirlerini vurdular” dediler; kan›tland›! Devletin, katliam›n ilk saatinden itibaren söyledi¤i her ﬂey ise tümüyle as›ls›z ç›kt›.
Tutsaklar›n, göstermelik olarak
aç›lan ve asker, gardiyan gibi as›l
emir komuta kademesinin yarg›lanmad›¤› davalara iliﬂkin de söyledikleri bir ﬂey vard›; “as›l sorumlular,
emir verenler san›k sandalyesine
oturtulmal›d›r.”
ﬁimdi ayn›s›n›, Ümraniye Hapishanesi’ndeki operasyona kat›lan
askerler söylüyor. Görevli 267 jandarman›n yarg›land›¤› davaya 28
ﬁubat günü devam edildi. ‹fade veren askerler, katliama iliﬂkin çarp›c›
aç›klamalarda bulundular.
San›k Kenan Erdo¤an, olay tarihinde Halkal› Jandarma Komutanl›¤›'nda görevli oldu¤unu belirterek
“Ana Malta'ya giren ilk ekiptendim.
Üzerimize do¤ru ateﬂ aç›ld›. Ana
Malta'n›n karﬂ› taraf›nda Beykoz
Jandarma Komutanl›¤›'ndan gelen
ekip vard›. Onlar›n kulland›¤› silah
yani bizim üzerimize geldi¤i için
kum torbalar› istedik. Bu s›rada bir
arkadaﬂ›m›z yaraland›” dedi.
Neymiﬂ; ya¤d›rd›klar› onbinlerce mermiyle birbirlerini de vurdular. Emir alan ölüm mangalar›n›n
tutsaklar›n üzerine nas›l kurﬂun
ya¤d›rd›klar› ortada. Gözleri öylesine dönmüﬂtür ki, kendi arkadaﬂlar›n› dahi kurﬂunlam›ﬂlard›r. (“Çat›ﬂma” havas› vermek için bilinçli olarak kurﬂunlamad›larsa tabi!) Nitekim, Ümraniye’de ölen jandarma
erinin, asker kurﬂunu ile öldü¤ü
otopsi raporu ile de kan›tlanm›ﬂt›.
Ordu, katliamc›l›¤›n› örtbas etmek
için bugüne kadar yaral›lar› ve yaﬂananlar›n gerçek yüzünü gizlemiﬂ,
olay tutanaklar›na ise, “tutsaklar›n
kendilerine ateﬂ açt›¤›n›, karﬂ›l›k
verdiklerini” yazm›ﬂt›.

Bununla bitmiyor askerlerin anlatt›klar›. “Vatan hizmeti” diye götürüldükleri “asker oca¤›nda”, nas›l
bir vahﬂette kullan›ld›klar›n› ve ard›ndan “yem” olarak san›k sandalyesine oturtulduklar›n› gördü¤ü anlaﬂ›lan bir askerin sözleri ise, ç›plak
gerçe¤i ortaya koyuyordu.
San›k askerlerden Resul Bulut
ifadesinde ﬂunlar› söylüyor:
“Çat›ﬂmada silah kulland›m.
Askerlerin tamam› kulland›. Bu
konuda emir verilmiﬂti. Baﬂ›m›zda
tu¤general ve di¤er komutanlar
vard›. Neden bizim ifademiz al›n›yor anlayamad›m.”
Her ﬂey çok net;
F Tipi’ne “normal” bir sevk ya
da o meﬂhur yalandaki gibi “hayat kurtarmak” için de¤il, ateﬂ
açma emriyle; yani gözda¤› ve
teslim alma amaçl› katliam yapma emriyle geldiler.
Gözleri dönmüﬂ ﬂekilde mermi,
bomba ya¤d›rd›lar ve 5 devrimciyi
katlettiler. O gün “bireysel”, emir
komuta zinciri d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey
olmam›ﬂt›r. Bu, tüm hapishaneler
için geçerlidir. “1 y›ld›r haz›rland›klar›” katliam›, planl› ve so¤ukkanl›
bir ﬂekilde gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Tutuksuz yarg›lanan askerlerden
16’s›n›n kat›ld›¤› duruﬂmada, san›klardan Hamdi Karamahmut’un ifadesi de bu gerçe¤i do¤ruluyor:
“Beykoz Jandarma Komutanl›¤›’nda askerlik yap›yordum. Bölük
Komutan›m›z Necati Yavuz Ya¤c›
geldi. Komutanlar›m›z›n emriyle
mahkumlar üzerine ateﬂ açt›k. Kimin kime vurdu¤unu görmedim.”
Soru ve adalet beklentisi ﬂudur:
Ateﬂ açma emrini verenler nerede? 5 devrimci ve bir askeri katletmekten neden tutuklanm›yor, san›k
sandalyesine oturtulmuyorlar?

a¤duru Yarg›lama
Oyunun Delilleri:
Kitap, Mektup...

M

19-22 Aral›k Katliam›’n›n yarg›
cephesinin as›l niteli¤ini ise, katliamdan sa¤ kurtulanlar›n yarg›land›-

¤› davalar göstermektedir. Bu davalar, as›l olarak katliamc›lar› aklamak içindir. Ma¤durlar suçlu bulunursa, katliamc›lar da “meﬂru müdafaa, görevin ifaas›” gibi malum
gerekçelerle daha kolay aklan›r.
Katliam›n Bayrampaﬂa aya¤›nda
süren davan›n bir önceki duruﬂmas›nda, beﬂ y›ld›r tutsak avukatlar›ndan gizlenen “delillerin incelenmesi” karar› al›nm›ﬂt›.
167 tutuklu ve hükümlünün yarg›land›¤› davan›n yarg›c› Necla Aslan ile avukatlar ve ‹stanbul Barosu
gözlemcileri, bu incelemeyi nihayet
geçen hafta yapt›lar. Tutsaklar›n büyük suçlar›n›n delili olarak emanette tutulan 33 çuvaldan ç›kan ve tutana¤a geçirilen “delillere” bak›n:
Kitaplar, müzik kasetleri, kime
ait oldu¤u belirsiz not defteri, kiﬂisel ajandalar, foto¤raflar, mektuplar,
de¤iﬂik ko¤uﬂlarda kalan tutuklu ve
hükümlülerin kendi yarg›land›klar›
dosyalara iliﬂkin belgelerin özel suretleri ve savunma yaz›lar›...
Peki karﬂ› taraf›n, yani operasyonu yapanlar›n suç delilleri neler?
Otomatik tüfek, gaz bombalar›,
Skorsky helikopter, alev makinas›,
menﬂei bilinmeyen ve vücudu yakan kimyasal maddeler, bombalar
geri d›ﬂar› at›lmas›n (üzerinde ‘in-

san olan yere atmay›n’ yazan bombalar›n gaza bo¤ma amac› etkisizleﬂmesin) diye demir kafesler...
Bu “deliller” karﬂ›s›nda mahkemenin verece¤i tek adaletli karar;
tutsaklar›n yarg›lanmas›na son verilmesi, katliam emrini veren, gerçekleﬂtiren, siyasi karar›n› alan bütün devlet görevlilerinin “planl›
katliam” ve “suçlar›n› tutsaklara
yükleme, iftira” suçundan derhal tutuklanmalar› ve cezaland›r›lmalar›d›r. Ama yapmayacaklard›r.
Çünkü sadece burada verdi¤imiz
örneklerde görülece¤i gibi, yarg›,
katilleri aklama misyonunu ony›llard›r yerine getirmektedir. ﬁu bu
yarg›c›n “kiﬂisel” bir tutumunun bu
mekanizma içinde hiçbir önemi
yoktur. Bayrampaﬂa’da inceleme
yapt›, katliam delili toplad› diye, en
temel görevini yapan bir savc›n›n
sürgün edildi¤i bir ülkedir buras›.
Böyle bir yarg› düzelir mi?
Yarg›, devletin niteli¤inden ba¤›ms›z de¤ildir. Devletin niteli¤i ne
ise, kimin ç›karlar›na hizmet ediyorsa, yarg› da bu yönde olacakt›r.
Bu nedenle “ba¤›ms›z yarg›” sözü
bir aldatmad›r ve devletin niteli¤i
temelden de¤iﬂmeden, yarg›n›n niteli¤i de de¤iﬂmeyecek, halk adaletsiz kalmaya devam edecektir.

Birtan’›n Katilleri, Yarg› ve AKP Korumas›nda
Adaletsizli¤in, her ﬂeye ve herkese
ra¤men pervas›z bir ﬂekilde sürdürüldü¤ü davalardan biri de, 16 Ocak
1991’de gözalt›nda katledilen DEVGENÇ’li Birtan Altunbaﬂ davas›d›r.
15 y›ld›r korunan iﬂkenceciler, 24 ﬁubat günü görülen duruﬂmada da, korunmaya devam ettiler.
Tan›k olarak dinlenmesi kararlaﬂt›r›lan ancak gelmeyen polisler Ahmet Ulualan ve Cihangir Özkan'›n
adresini soran hakime, san›k iﬂkenceci ﬂef ‹brahim Dedeo¤lu’nun cevab›
ﬂuydu: “Onlar benim memurumdu,
adreslerini iyi biliyorum”.
Tan›klar daha gelmeden, tarafs›z
ifade vermeyeceklerinin beyan› olan
(devletin memuru amirini, devletini
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suçlar m› hiç) sözleri avukatlar›n iste¤i üzerine tutanaklara geçirilirken,
duruﬂma 31 Mart tarihine ertelendi.
Mahkeme ç›k›ﬂ› aç›klama yapan
Ankara Temel
Haklar üyeleri
bir kez daha
“Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n” talebini
dile getirirken,
Altunbaﬂ’›n
foto¤raflar›n›
taﬂ›d›lar ve iktidar›n katilleri
korudu¤unu
belirttiler.

Ne Zannediyordunuz;
Çeteler Devletin Çocu¤udur
Sistemin bekas›n› burjuva ak›lc›l›¤›yla düﬂünen M. Ali Birand, 2
Mart tarihli Posta Gazetesi’ndeki
köﬂesinde Sauna Çetesi’nin devlet
iliﬂkilerini örneklendirip uyar›yor:
“Askeriyle, polisiyle, savc›s›,
yarg›c›yla kollar› s›vamal›y›z. Yoksa
bu adamlar bizi bo¤acaklar. Toplumun devlete güvenini daha da zay›flatacaklar.”
Ça¤r›n›n muhataplar›, zaten bu
sistemin sahipleri; yanl›ﬂ yere yap›lm›ﬂ bir ça¤r› olmas› bir yana, Birand
gibileri ﬂunu görmek (ve göstermek)
istemiyorlar:
Oligarﬂik devletin iradesi d›ﬂ›nda bir çete mafya düzeni yoktur.
Çetelerle devletin iliﬂkisi de, iddia
edildi¤i gibi, devlet içindeki kimi
unsurlarla s›n›rl› bir iliﬂki de¤ildir.
Organik bir iliﬂkidir ve en aç›k ifadesini Susurluk’ta bulan kontrgerilla
politikalar›ndan ba¤›ms›z olmay›p,
bunun bir ürünüdür.
Mafya-devlet iliﬂkisinin siyasi
ekonomik temelleri eskiye dayan›r.
Bu yaz› kapsam›nda bu tarihi süreci
ele almayaca¤›z. Ancak bu tarih bize
net olarak ﬂunu söylemektedir:
“Devletin içine s›zm›ﬂ mafya çeteleri” yoktur, çeteleﬂen, mafyalaﬂan bir
devlet vard›r karﬂ›m›zda.
Sauna Çetesi’ne böyle bak›lmal›d›r. Bas›na yans›yan bütün bilgiler,
belgeler, ifadeler bunu anlat›yor.
‹çinde askerler var. Üst düzey
görevde bulunmuﬂ polisler var.
Çeﬂitli kesimlere yönelik istihbarat çal›ﬂmalar› var. (Ki bunlar,
çeﬂitli amaçlarla siyasi komplolar
kurmaya, provakasyonlar yaratmaya
uygun istihbaratlard›r.) Askeri bilgiler çetenin elinde. Hem de “kozmik
bilgiler” bunlar. Nedir “kozmik bilgi”?
“Özel yetkisi olan s›n›rl› say›da
kiﬂi d›ﬂ›nda kimsenin ulaﬂamayaca¤› çok gizli, stratejik bilgi.”

Yani çete içindeki, Özel Kuvvetler Komutanl›¤›'nda görevli Yüzbaﬂ›
Nuri Bozk›r’›n “s›radan” bir subay
olmad›¤›, “en gizli bilgilere” ulaﬂabilecek konumda oldu¤u aç›kt›r. Ve
elbette bu gizli bilgiler çeteye, generallerin bilgisi d›ﬂ›nda verilmemiﬂtir.
Generallerin söyledi¤i gibi, “her ﬂey
onlar›n bilgisinde!”
‹ﬂte bu nedenle askeri yarg› soruﬂturmaya dahil oldu. ﬁimdi, çetenin ordu iliﬂkisini örtme zaman›.
T›pk› Susurluk’ta yapt›klar› gibi.
Hiç kimse, devletin en gizli belgelerine sahip olabilen, gayri nizami
harp usüllerine göre e¤itim alan bir
çetenin, saunalarda ﬂantajc›l›k yapan
bir “menfaat çetesi” oldu¤u masal›n›
anlatmas›n.
Hangi “menfaat çetesi” bu kadar
bakan, milletvekili istihbarat› yap›yor? Patlay›c›lar, köprülerin, karayollar›n›n krokileri, devletin en gizli
bilgileri, gayri nizami harp e¤itimleri hangi “menfaat çetesi”nde oluyor?
Her çete bir özel harpçi yüzbaﬂ› m›
istihdam ediyor?
Çete lideri Kas›m Zengin, “Özel
Harp Dairesi’ne çal›ﬂt›¤›n›” kendisi
anlat›yor.
Ortaya ç›kan telefon konuﬂmalar›na bak›ld›¤›nda, Yarg›tay’a kadar
etki edecek güce sahip olduklar›,
devletle görünenden daha ciddi bir
iliﬂkide oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu tür mafya çetelerinin kontrgerilla örgütlenmesinde kullan›lmas›,
Türkiye kontrgerillas› olan Özel
Harp Dairesi’nin kuruluﬂundan bu
yana izlenen örgütlenme tarz›na uygundur. Eski Özel Harp Daire Baﬂkan› General Kemal Yamak, bir tak›m “sivil unsurlar›” nas›l kulland›¤›n› kitab›nda aç›kça anlat›yor. Ki
bunlar faﬂist MHP’liler, faﬂist mafyac›lar, burjuva partilerinde yeralan
ve kendilerini “milliyetçi” olarak tan›mlayan faﬂist unsurlard›r.
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Kuruluﬂundan bu yana kontrgerilla devletinin sivil örgütlenmesi
olarak çal›ﬂan MHP’nin birçok unsuru, özellikle 12 Eylül sonras›nda
çete-mafya örgütlenmeleri oluﬂturmuﬂlard›r. Bir yandan gayri-meﬂru
iﬂleriyle, haraçlar›, parselledikleri
topraklarla halk›n s›rt›na kene gibi
yap›ﬂ›rken, öte yandan “devletin yard›mc› gücü” misyonlar›na devam etmiﬂlerdir. Susurluk’ta ortaya ç›kt›¤›
gibi, onlarca mafyac›, kontrgerilla
taraf›ndan tetikçilik, istihbarat gibi
iﬂlerde oldukça aktif bir ﬂekilde kullan›lm›ﬂlard›r.

Yarg›tay’dan M‹T’e;
Tüm Devlet Kurumlar›
Mafya ‹le ‹çiçedir
Sauna Çetesi elemanlar›n›n telefon konuﬂmalar›nda Yarg›tay’la olan
iliﬂkilerinden sözetmeleri üzerine,
Yarg›tay aç›klama yaparak, bunlar›n
“yalan” oldu¤unu, amac›n “yarg›y›
y›pratmak” oldu¤unu söylüyor.
Tabii! Öyledir!
M‹T-Çak›c›-Yarg›tay iliﬂkisi daha yenidir. Kurumsal olarak yarg›n›n
mafya ile iliﬂkileri ise daha eskiye
dayan›r. Mafya sistem içinde güç kazan›p devletle bütünleﬂtikçe, devletin bir kurumu olan yarg› da bu iliﬂkilere adapte edilmiﬂtir. Örne¤in,
mafya-kontrgerilla iliﬂkilerinin her
zaman merkezinde yeralan isimlerden biri olan mafya babas› Dündar
K›l›ç’›n neredeyse tüm davalar›n›n
ﬁiﬂli Adliyesi’nde görülmesi sadece
bir tesadüf mü? Demirel’den en alttaki uyuﬂturucu tacirine kadar s›k›
iliﬂkiler içinde olan Yasef Öztürk’ün
ayn› zamanda “yarg›n›n da babas›”
olarak bilinmesi, durup dururken uydurulmuﬂ bir masal m›?
Yine Sauna Çetesi belgelerinde
M‹T’in ç›kmas› karﬂ›s›nda, M‹T taraf›ndan yap›lan aç›klamada da, “ilgimiz yoktur” deniliyordu. Oysa, bu

ülkede mafyan›n kullan›lmas›n›n
kompedan› onlard›r. Sadece Çak›c›
örne¤i bile, M‹T’in mafyay› halka
karﬂ› savaﬂta nas›l kullan›ld›¤›n›
göstermeye yeterlidir.
Susurluk’ta devleti aklamak için
haz›rlanan, Kutlu Savaﬂ’›n Susurluk
Raporu’nda da, mafya-devlet iliﬂkisi
gizlenememekte ve ﬂöyle vurgulanmaktad›r: “Bir tarafta olaylar, gruplaﬂmalar, kabaday›lar, kanunsuz kazançlar ve yasad›ﬂ› iﬂler, ﬂikayetler
vard›r. Bir tarafta da kamu kurumlar›. Üstelik kamu kurumlar›n›n içinde
Türk halk›n›n ve kamu yönetiminin
her zaman hassas oldu¤u, geliﬂi güzel bir tart›ﬂmaya konu etmemeye
çal›ﬂt›¤› silahl› kuvvetler mevcuttur.”
Bu sat›rlarda da görüldü¤ü gibi
Susurluk Devleti tüm kurumlar›yla;
ordusu, polisi, M‹T'i, emniyet müdürleri, valileri, bakanlar›, baﬂbakanlar› ile mafyayla içiçedir.
Bu içiçelik sayesinde; mafyac›lar
Susurlukçular’la kolkola halka karﬂ›
savaﬂta kullan›lmaktad›r. Bu içiçelik
sayesinde; Türkiye uyuﬂturucu güzergah›n›n merkezi haline gelmekte,
panzerler ile uyuﬂturucu taﬂ›nmakta,
her yerde çeteler cirit atabilmektedir.
Yani, Sauna Çetesi’nin sauna
ﬂantajlar› vb. iﬂleri; hem halka karﬂ›
savaﬂ›n örgütlenmesinin finanse
edilmesi, hem de hizmetleri karﬂ›l›¤›nda çeteye tan›nan ayr›cal›klardan
ibarettir.
Herkes bilir ki, devlete ra¤men
hiç kimse mafya iﬂleri örgütleyemez.
Yapmaya kalkan›n ömrü k›sa olur.
Çünkü bu faaliyetlerin babas›
MGK'd›r, ordudur, polistir, M‹T'tir,
hükümettir, TBMM'dir.
Susurlukçu A¤ar’dan Ünal Erkanlara kadar devlet görevlilerinin
mafya liderleri ile yapt›¤› toplant›lar,
devletle birlikte çal›ﬂmalar› karﬂ›l›¤›nda önlerinin aç›lmas› bilinen gerçeklerdir.
Mafyac›; Alaattin Çak›c›, Drej
Ali, Nurullah A¤ansoy, Oral Çelik,
Haluk K›rc›, Ali Fevzi Bir, Sami
Hoﬂtan, Tar›k Ümit, Abdullah Çatl›,
Sedat Peker, Kürﬂat Y›lmaz, Nihat
Akgün vb... bak›ld›¤›nda da, tüm

Oligarﬂik devletin iradesi d›ﬂ›nda bir çete mafya düzeni yoktur. Çetelerle devletin iliﬂkisi
de, iddia edildi¤i gibi, devlet
içindeki kimi unsurlarla s›n›rl›
bir iliﬂki de¤ildir. Organik bir
iliﬂkidir ve en aç›k ifadesini
Susurluk’ta bulan kontrgerilla
politikalar›n›n bir ürünüdür.
bunlar›n ayn› zamanda devletin halka karﬂ› savaﬂta kulland›¤› unsurlar
oldu¤u görülecektir. Hepsi, halka,
devrimcilere karﬂ› katliamlardan sab›kal›d›r. Devletin resmi kurumlar›nca yap›lmas›nda düzenin meﬂruiyeti
aç›s›ndan sak›nca görülen iﬂler, kimi
zaman faﬂist mafya çetelerine yapt›r›lmakta, kimi zaman da korucu, itirafç›-J‹TEM’cilerden oluﬂan kontrgerilla örgütlenmeleriyle hayata geçirilmektedir.
Bugün Küre Operasyonu’nda
AKP’nin mafyac›larla iliﬂkisi, saunac› vekilleri tart›ﬂ›l›yor. Bunda da
ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur. Yani bir
“skandal” de¤il, bu düzen için do¤al
oland›r. Mafya ile burjuva siyasetin
ne zaman iliﬂkisi olmam›ﬂt›r ki! Mesut Y›lmazlar, Eyüp Aﬂ›klar, Demireller, mafyac›lar› ihracatç› yapmakla övünen Özallar, k›saca bütün burjuva partileri ve hükümetler bu iliﬂki
a¤›n›n içinde olmuﬂlard›r. AKP’nin
bu sistemin d›ﬂ›nda olmas› için bir
neden mi var?
Sorulabilir; mafya devletle içiçe
ise, bu operasyonlar ne oluyor?
Birincisi; “ehlileﬂtirme”, yani
kontrol d›ﬂ› unsurlar› kontrol alt›nda
çal›ﬂt›rmak için. ‹kincisi; toplad›klar› ranttan kontra örgütlenmelere pay
aktarmalar› için, gözda¤› operasyonlar›. Üçüncüsü ise; oligarﬂi içi çat›ﬂmalar›n ürünü olarak gündeme gelebilmektedir. Ve tarihe bak›ld›¤›nda,
hiç bitmez bu “temizlik operasyonlar›”, ama hiçbir ﬂekilde de temizlenmez. Çünkü sistem, hem ekonomik
nedenlerle, hem de yukar›da izah etti¤imiz siyasi nedenlerle bir yandan
üretmektedir.
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Hep Ayn› Nakarat:
“Her Yan›m›z Çete”
Burjuva bas›nda bugünlerde,
“her yan›m›z çete” tespitlerinden
geçilmiyor. Evet do¤rudur, her yan›m›z çetedir. Ancak bunu söyleyen
burjuva bas›n ve köﬂe yazarlar› dönüp arﬂivlerine baks›nlar; ﬂu son on
y›lda kaç kez yazd›lar bu sat›rlar›?
Ve ayn› süreçte kaç kez “devletin temizlik operasyonu baﬂlatt›¤›n›, mafyaya karﬂ› topyekün savaﬂ ilan edildi¤ini” yaz›p, alk›ﬂlad›lar?
Örne¤in, 1996 y›l›nda mafyadevlet iliﬂkilerinin ayyuka ç›kt›¤›
günlerde burjuva bas›nda ﬂu sözler
ediliyordu:
“Mafya poliste. Yetmiyor. Mafya
siyasette. Yetmiyor. Mafya Devlette.
Yetmiyor. Mafya her yerde... 'Mafya,
kendi hukukunu' uyguluyor. Mafya
ile y›llard›r içli d›ﬂl› olanlar devlette
yükselmeyi sürdürüyor." (Yalç›n Do¤an, Milliyet)
“Mafya-devlet-politika... Bu konuda iﬂin art›k çivisinin ç›kt›¤›n›
söyleyebilirsiniz. Paçalar›m›zdan
ak›yor. Çeteler devletin içinde. Suç
örgütleriyle politikan›n uç noktalar›ndaki temas en çarp›c› örnekleriyle gözler önünde..." (Hasan Cemal,
Sabah)
Aradan on y›l geçiyor ve yine ayn› ﬂeyler söyleniyorsa, o zaman sorulmaz m›; hani bunca demokratikleﬂme ad›m› at›lm›ﬂ, yasalar ç›kar›lm›ﬂ, hukuk düzeninde büyük mesafeler katedilmiﬂti? Ve siz bunlar› yaz›lar›n›zla pazarlam›ﬂt›n›z?
Demek ki bu düzenin; ne mafya
ile iliﬂkilerinde, ne yarg›s›nda, ne
polisinde, ne ordusunda hiçbir de¤iﬂiklik olmam›ﬂ, her ﬂey ayn›, her ﬂey
Susurluk’ta oldu¤u gibi iﬂliyor.
Ç›plak gerçek budur!
‹stisnalar› d›ﬂ›nda, burjuva bas›n›n son operasyonda meselenin “sauna” k›sm›n› ön plana ç›kararak “bu
ülkeyi nas›l bir devlet yönetiyor?”
sorusunu sormamalar›, devletin niteli¤ini gizleme telaﬂlar› da, bu ç›plak
gerçe¤i de¤iﬂtiremez.
De¤iﬂterecek olan tek ﬂey, halk›n
örgütlü gücüdür, gerisi laf-› güzaf.

Mezhep Çat›ﬂmas›, Emperyalizmin
‘Böl-Yönet’ Politikas›d›r
Irak’ta ﬂii ve sünni ibadet yerlerine, siyasi unsurlar›na ve halka yönelik sald›r›lar sürüyor. Ölenlerin
say›s›n›n 1000’i aﬂt›¤› belirtiliyor.
Hat›rlanaca¤› gibi, ﬂiiler için kutsal
Askeriye Türbesi'ne düzenlenen
bombal› sald›r›n›n ard›ndan, kimi
zaman kitlesel katliamlara dönüﬂen
sald›r›lar yo¤unlaﬂm›ﬂt›.
Provakatif oldu¤u çok aç›k olan
Askeriye Türbesi'ne yönelik sald›r›n›n ard›ndan, ﬂiilerin en üst dini otoritesi Sistani’nin “protesto edin”
ça¤r›s›, sünnilere yönelik sald›r›lara
da bir anlamda uygun zemini haz›rlad›. ﬁu an fiili direniﬂ içinde yeralmasa da iﬂgale karﬂ› tutumu net olan
Mukteda Sadr’›n ça¤r›s› ise tam tersi olmuﬂ, Mehdi Ordusu’nun sünnilerle birlikte namaza kat›lmas›, camileri korumas›, kesinlikle sünnilere sald›r›lmamas›n› istemiﬂtir. Irak
tarihine bak›ld›¤›nda da sünniler ile
ﬂiiler aras›nda mezhep temelinde
hiçbir sorun olmad›¤› görülecektir.
Egemen olan, ezilen aras›ndaki çat›ﬂmalar›n bu tarz yans›mas›, yan›ltmamal›d›r.
Bugün Irak’ta as›l sorun; ﬂii ve
sünni vatanseverlerle, Irak’› iﬂgalin
himayesinde yöneten, milislerine
katliam emirleri veren, mezhepçi
düﬂüncelerle camileri y›kma fetvas›
ç›karanlar aras›ndad›r. Ve bunlar
gerçekte, iﬂgalcileri kullanarak “rakip” gördükleri güçleri tasfiye etme, iktidar›n› pekiﬂtirme hesaplar›
yapsalar da, as›l olarak emperyalistler taraf›ndan kullan›lmaktad›rlar.
Bugün Sistani’nin misyonu, budur.
Bu nedenle, ﬂimdi Askeriye Türbesi
için aya¤a kalkan bu mezhepçi kesimler, Hz. Ali’nin Necef’teki türbesi iﬂgalciler taraf›ndan y›k›l›rken,
sesleri ç›kmam›ﬂt›. Çünkü o zaman
sald›ran Amerika, sald›r›ya u¤rayan
ise, iﬂgalciye direnen ﬂii Sadr güçleriydi.
Bu tablo karﬂ›s›nda ABD ve ‹ngiliz emperyalizminin ellerini ovuﬂ-

turarak izlediklerinden kimsenin
kuﬂkusu olmas›n.
Sorulmas› gereken ilk soru;
“böyle bir çat›ﬂmadan kimin, nas›l bir ç›kar› oldu¤u”dur. Kuﬂkusuz, mezhepler, milliyetler, dinler
aras› çat›ﬂmadan ç›kar sa¤layacak
olan sadece emperyalistlerdir.
Askeriye Türbesi'nin her zaman
s›k› korunurken, o gün askerlerin
ortada görünmemesi, tan›klar›n anlat›mlar›, bu provakatif sald›r›n›n
do¤rudan emperyalistlerce tezgahlanm›ﬂ olabilece¤ini de güçlü bir ihtimal olarak gündemde tutmaktad›r.
Gerek ABD gerekse de ‹ngiliz emperyalizmi, bu tür kontra yöntemlere yabanc› de¤ildir. ‹ngiltere’nin ‹rlanda’dan, Amerika’n›n tüm dünyada CIA operasyonlar›ndan sicili bilinmektedir. Keza, “hedef sapt›rma”

olarak nitelendirilen bu tür sald›r›lar
kontrgerilla talimnamesine de uygundur.
ABD Savunma
Bakanl›¤›’na ulusal güvenlik araﬂt›rmalar› yapan Hicks&Associates
isimli kuruluﬂun iﬂgal öncesi, iç savaﬂ tahlili yapt›¤› ve hatta ABD hükümetine, “Irak’ta iç savaﬂ ç›karsa,
durumdan daha çok yararlanabiliriz” raporu verdi¤i biliniyor.
Yani, s›kça sorulan, “Irak'ta fitili kim ateﬂledi?” sorusu anlam›n›
yitirmektedir. Zaten iﬂgalcilerin de,
çat›ﬂma ortam›n› durdurmak için
öne ç›kan bir giriﬂimi yoktur.
Bölünmüﬂ, birbiriyle çat›ﬂan bir
Irak halk›n›n, iﬂgalcilere karﬂ› güçlü
bir direniﬂ sergileyemeyece¤i çok
aç›kt›r. Emperyalizm bu politikay›,
özellikle Balkanlar’da planl› bir ﬂekilde ad›m ad›m yaﬂama geçirmiﬂti.
“K›rk parça”ya bölünen halklar birbiriyle çat›ﬂt›r›ld›, kimi milliyetçi
unsurlar kullan›ld› ve bugün Balkanlar, ABD ve Avrupa’n›n arka
bahçesi, askeri üs bölgeleri ve sömürü-ya¤ma alanlar› haline geldi.

‘Böl-Çat›ﬂt›r-Yönet’ Takti¤i
Neden Hep Ayn› Kesimlerde
Sonuç Veriyor? Evet, bugün yaﬂa-

Ellerinde Hz. Ali’nin ‘çift
baﬂl›’ k›l›c› ‘Zülfikar’larla
sokaklara dökülen ﬂiiler, o
k›l›çlar› zalimin boynuna
çalmal›d›rlar. Irak’ta, Ortado¤u’da, tüm dünyada zalim, Amerika baﬂta olmak
üzere emperyalistlerdir.
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nanlardan emperyalistlerin sorumlu
oldu¤u aç›kt›r. Askeriye provakasyonu bir yana, iﬂgalin kendisi en büyük provakasyondur. Bunlar net.
Ama bu soru da, özellikle islamc›
kesimler taraf›ndan ciddi olarak tart›ﬂ›lmak durumundad›r.
Hiç kimse, “türbe ﬂu güç taraf›ndan bombalanm›ﬂt›r” diyemiyorsa, bunun nedeni tart›ﬂ›lmal›d›r.
Nedenlerinden birincisi, islamc›lar›n eylem anlay›ﬂ›. ‹kincisi, yine
islamc›l›¤›n kullanma-kullan›lma
politikas›na ne denli yatk›n olduklar›n›n bilinmesidir. Üçüncüsü, söylenenin aksine, tarihin kan›tlad›¤› gibi, farkl› mezhep ve inançlara düﬂmanl›kta s›n›rs›z kafa yap›lar›d›r.
Örne¤in, daha bu çat›ﬂmalar öncesi, iktidar koltu¤u için iﬂgalciyle

iﬂbirli¤i yapan ﬁii Irak ‹slam Devrim Yüksek Konseyi yönetimindeki
Irak ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na ba¤l›
oluﬂturulan ölüm mangalar› ortaya
ç›kt›. Bunlar, Ba¤dat’ta her ay yüzlerce sünni Irakl›’y› kaç›r›p iﬂkence
ettikten sonra öldürdü. ‹çiﬂleri Bakan› Beyan Cabir de, cinayetlerin
ço¤undan sorumlu tutulan ﬁii Bedir
Tugaylar›’n›n eski bir yöneticisi.
Sünni kesim için de durum çok
farkl› de¤il. Özellikle El Kaide çizgisi, ﬂiileri aç›k düﬂman ilan edebiliyor. Yani iﬂbirlikçi ayr›m› yap›lmadan ﬂii mezhebinin kendisi düﬂman cephesine konuluyor.
Bu arada, AKP iktidar›n›n ‘arabuluculu¤a’ soyunmas›, “müslüman müslüman› öldürmez” nutuklar› ise, gerçeklerle çeliﬂmektedir.
Birincisi; Türkiye, emperyalizmin denetimi d›ﬂ›nda böyle bir rolü
oynayamaz. ‹kincisi; “arac›”n›n
kendisi, mezhepçidir. Aç›klamas›nda dahi “hiçbir sünni ﬂii ibadet yerini bombalamaz” diyor, do¤rudan
sünni temsilcisi gibi konuﬂuyor
Tayyip. Ki, gerçe¤i de budur.
‹kincisi; mezhep çat›ﬂmalar› islamiyette yeni bir olgu de¤ildir. ‹slam dünyas›ndaki iktidarlar›n ço¤u
mezhep ayr›l›klar› üzerinde ayakta
duruyor. Egemen s›n›flar yüzy›llard›r mezhep ayr›l›¤›n› kullan›yor,
körüklüyor. Ülkemiz islamc›lar›,
güya k›n›yorlar mezhep kavgas›n›.
Peki sorulmaz m›; Maraﬂ’ta, Sivas’ta
“k›z›lbaﬂ Alevilere ölüm” naralar›
atarak katliam yapan kimdi?
Dünyan›n her yerinde emperyalizm ayn› takti¤i uyguluyor. Bu taktik en fazla dinci ve milliyetçi kesimler üzerinde etkili oluyor. Bölüp
parçalama politikas›n›n hiç s›n›r›
yoktur; mesela din temelinde ayr›ﬂt›rd›¤› kitleleri, kendi içlerinde de
ayr›ﬂt›r›r. Milliyetçilik temelinde
ayr›ﬂt›rd›klar›n› kendi içinde yeni
kategorilere böler. Ve hiçbir dinci,
milliyetçi ak›m emperyalizmin bu
takti¤ini bozamaz. Bu takti¤i bozacak tek ﬂey, s›n›fsal bakmakt›r.
Ulusal bir mücadelenin birli¤i
de, ancak s›n›fsal bakabilen bir güç
taraf›ndan sa¤lanabilir.

‘1 Mart’›n Y›ldönümünde,
Anti-emperyalist eylemler
1 Mart, iﬂbirlikçilik tezkeresinin reddedilmesinin y›ldönümünde çeﬂitli
kentlerde gösteriler düzenlendi. Gösterilerde, direnen Irak halk› selamlan›rken, emperyalist iﬂgal ve iﬂbirlikçilik bir kez daha lanetlendi.
‹stanbul’da Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, Küresel BAK, SDP,
EMEP, SODAP ve Özgür-Der taraf›ndan organize edilen eyleme, 100’ü
HÖC’lü 350 kiﬂi kat›ld›.
Koordinasyon, eylemin yap›laca¤› Taksim Gezi Park›’na, Tramvay Dura¤›'nda toplan›p sloganlarla yürüyerek geldi.
“Emperyalizm Yenilecek, Direnen Halklar Kazanacak” yaz›l› pankartlar
taﬂ›yan Koordinasyon üyeleri, “‹ﬂgale De¤il Direniﬂe Ortak Ol, Filistin’de ‹ntifada Irak'ta Direniﬂ Kazanacak, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak" sloganlar› att›lar.
Eylemin di¤er bileﬂenleriyle birlikte Gezi Park›’nda biraraya gelinmesinin
ard›ndan, eylem komitesi ad›na Bilgesu Erenus taraf›ndan aç›klama okundu.
KESK, D‹SK, Tabib Odalar›’n›n temsili kat›ld›klar› görülürken, ABD'li
savaﬂ karﬂ›tlar›ndan Celeste Zappala da eyleme kat›larak bir konuﬂma yapt›.
Bilgesu Erenus, iﬂgal alt›ndaki Irak'ta yaﬂanan katliamlara dikkat çekti¤i
konuﬂmas›nda, Irak hükümetinin de ABD ve ‹ngiltere'nin kuklas› oldu¤unu
ifade etti. Erenus ﬂunlar› söyledi:
“Irak için özgür bir gelecek, ancak Irak direniﬂ güçlerinin taleplerinin iﬂgalcilerce kabul edilmesinde ve iﬂgal güçlerinin Irak'› kay›ts›z, koﬂulsuz terk
etmesindedir, çünkü Irak'›n kaderini Irak halk› belirleyecektir. Emperyalist
güçleri, Genelkurmay›, büyük sermaye ve AKP hükümetini bir kez daha uyar›yoruz! Ülkemizi kardeﬂ halklara karﬂ› bir sald›rganl›k ve savaﬂ üssü haline
getirecek ad›mlar atmaktan, Türkiye'yi ABD ve ‹ngiltere'nin peﬂinde ‹ran ve
Ortado¤u halklar›n›n katili konumuna getirecek giriﬂimlerden vazgeçin!"
Celeste Zappala da Amerikan vatandaﬂlar›n›n iﬂgale karﬂ› oldu¤unu belirterek “Bar›ﬂ içinde yaﬂamak mümkündür" diye konuﬂtu. Son olarak Grup Yorum, "Biz Var›z” ve “Düﬂenlere" türkülerini direnen Irak için söyledi.
Ankara’da ise, Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i, EHP Gençli¤i, Kald›raç,
Kurtuluﬂ Partisi Gençli¤i, Marksist Bak›ﬂ, Özgür E¤itim Platformu, SGD,
Tüm ‹GD taraf›ndan Sakarya Caddesi'nden Yüksel Caddesi'ne meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. “Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”
ortak imzal› pankart›n taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂün ard›nda yap›lan aç›klamada,
‹ran’a yönelik sald›r› haz›rl›klar›na dikkat çekildi.
Ankara Gençlik Derne¤i 120 kiﬂinin yerald›¤› eyleme, "Emperyalist Sald›rganl›¤a Son, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak" yaz›l› dövizlerle kat›ld›.
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Yamanlar Temel Haklar ﬁenlikle Aç›ld›
‹zmir’in gecekondu bölgesi Küçük Yamanlar Mahallesi’nde kurulan Yamanlar Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i 26 ﬁubat günü
gerçekleﬂtirilen etkinlikle aç›ld›.
Derne¤in Baﬂkan› Sabahattin Filazo¤lu, aç›l›ﬂta yapt›¤› konuﬂmada,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi iktidar›n sömürü ve zulüm politikalar›na
de¤inerek, dünyada ve ülkemizde
bu sald›r›lara karﬂ› direnenlerin oldu¤una dikkat çekti.
Direniﬂleri güçsüzleﬂtirmek için
örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›n›n yo¤un
olarak sürdü¤ünü kaydeden Filizo¤lu, “bu sald›r›lar›n karﬂ›s›nda du-

Ankara
Mersin ve
Malatya’da
Aﬂure Günü

rabilmenin tek yolu örgütlenmekten
ve direnmekten geçiyor. Evlerimizin
y›k›lmamas› için, gençlerimizi uyuﬂturucu ve fuhuﬂ bata¤›ndan kurtarmak için, bizlere açl›¤›, sömürüyü
ve zulmü reva görenlerden hesap
sorman›n tek yolu örgütlenmektir.
Bugün bu yüzden mahallemizde bulunan herkesi bu sald›r›lara karﬂ›
durabilmek için burada aç›l›ﬂ›n›
gerçekleﬂtirdi¤imiz derne¤imizde
örgütlenmeye ça¤›r›yoruz” diye konuﬂtu.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Grup
Gün Iﬂ›¤›’n›n türküler ve marﬂlar
seslendirdi¤i, zeybeklerin oynan›p

‹dilcan Geleneksel 3. Aﬂure Günü 26 ﬁubat günü yap›ld›. Kerbela ﬂehitleri için sayg›
duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte, Erdinç Ero¤lu, Kerbela’n›n anlam› üzerine bir konuﬂma
yapt›. Ero¤lu; “Kerbela’dan günümüze zalimlerin zulmü sürüyor. O gün Hüseyin’i ve
ona biat edenleri katleden Yezitler bugün
de varlar. Her yerde halklara sald›r›yorlar.
Biz de halklar olarak bu zalimlere karﬂ›
birlikte olal›m” diye konuﬂtu. ‹dilcan Müzik Grubu’nun türküleri ve semahlarla süren etkinli¤e 100’den fazla kiﬂi kat›ld›.
Mersin’de ise ayn› gün Temel Haklar’da bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. 100 kiﬂi-

Alibeyköy’de
ulaﬂ›m sorunu
için mücadele
“Erken Kalkan Yol Al›r
Erken Kalk›yoruz Ama Yol Alam›yoruz
Otobüs ‹stiyoruz”
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Yamanlar Temel Haklar adresi:
7370/2 Sokak No: 8/A Yamanlar
Karﬂ›yaka/ ‹zmir Telefon: 0.232.3638520

nin kat›ld›¤› etkinlikte, Dernek Baﬂkan› Murat Türkmen ve TAYAD’l› Gülbeyaz Karaer
birer konuﬂma yapt›. Karaer, zulme karﬂ› direniﬂin F Tipi hapishanelerde sürdü¤üne dikkat çekti. Ard›ndan Alevi Dedesi Niyazi Dede, Kerbela ﬂehitleri ve aﬂure gününün anlam›n› anlatt›. Düﬂevi Müzik Grubu Öteki Türkü ise deyiﬂ ve türküler seslendirdi.
26 ﬁubat günü de Malatya’da Pir Sultan
Abdal Derne¤i Hekimhan ﬁubesi taraf›ndan
400 kiﬂinin kat›ld›¤› Aﬂure etkinlikleri gerçekleﬂtirildi. Alevi inanc› üzerine konuﬂmalar›n yap›ld›¤› etkinli¤e Temel Haklar üyeleri de davet üzerine kat›ld›lar.

Temel Haklar dernekleri halk›n en
temel sorunlar›na sahip ç›k›yor, çözüm
için halkla birlikte hareket ediyor.
Eyüp Temel Haklar, 6 ﬁubat’ta, “Erken Kalkan Yol Al›r Erken Kalk›yoruz
Ama Yol Alam›yoruz Otobüs ‹stiyoruz”
ismiyle baﬂlatt›¤›, ulaﬂ›m sorunlar›na
çözüm kampanyas›n›, 1 Mart günü
‹ETT Genel Müdürlü¤ü önünde yapt›¤›
aç›klamayla bitirdi. Alibeyköy Karadolap, Binevler, Saya Yokuﬂu Mahalleri’nin ulaﬂ›m sorunlar›n›n çözümü için
toplanan imzalar ‹ETT Genel Müdürlü¤ü’ne teslim edildi.
Kampanya slogan›n›n yerald›¤› pankart› açarak, genel müdürlük önünde bir
aç›klama yapan Eyüp Temel Haklar,
“Ödedi¤imiz Vergilerin Karﬂ›l›¤›n› ‹stiyoruz, Ulaﬂ›m Hakk›m›zd›r Otobüs ‹sti12

halaylar›n çekildi¤i aç›l›ﬂa 100 kiﬂi
kat›ld›.

yoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar› att›lar. Dernek Baﬂkan› Y›ld›z Keskin, yapt›¤› aç›klamada, “‘Erken Kalkan Yol Al›r’. Bizler erken kalk›yor fakat yol alam›yoruz. Eve, iﬂe giderken çamurlu sokaklardan geçerek
yokuﬂ, bay›r aﬂarak düﬂtü¤ümüz yollarda saatlerce otobüs bekliyoruz” sözleriyle, halk›n durumunu özetledi.
Bu mahallelere yap›lan otobüs seferleri hakk›nda detayl› bilgiler veren ve
bir gün içerisinde 34 sefer yap›ld›¤›n›n
“yalan” oldu¤unu kaydeden Keskin
“Halktan vergi, harç ve katk› pay› almay› sürdüren belediye hizmet vermeyi
de sürdürmek zorundad›r” diye konuﬂtu. Toplanan 1200 imza teslim edilirken, verilen sözlerin takipçisi olunaca¤›
kaydedildi.

‹ﬂkence yaﬂ›; 11’e düﬂtü!
‹ﬂkencenin s›n›r tan›mad›¤› ve
iktidar›n bütün yalanlar›na karﬂ›n
yayg›n ve sistematik olarak sürdü¤ü
çok iyi biliniyor. Öyle ki, 11 yaﬂ›ndaki çocuklar›m›z dahi, AKP’nin
polisinin iﬂkencelerinden nasibini
al›yor.
Öcalan’›n tutsak al›nmas›n›n y›ldönümünde yap›lan eylemlerden biri de ‹stanbul Ba¤c›lar’da gerçekleﬂtirilmiﬂti. Polis, bu eylemin ard›ndan baﬂlatt›¤› operasyonda 11
yaﬂ›ndaki M.Y.'yi de gözalt›na ald›.
M.Y. götürüldü¤ü '100. Y›l Kemalpaﬂa Polis Merkezi'nde cop,
yumruk ve tekmeyle dövüldü¤ünü
anlatt›. M.Y.'nin sa¤l›k kontrolünde
de, anlatt›klar› bütün darbelerin izleri tespit edildi ve “ﬂiddete maruz

Sindirme
Amaçl›
Kitlesel
Tutuklama
Terörü
Estiriliyor

kald›¤›” kaydedildi.
Daha gözalt›na al›n›rken dayak
yemeye baﬂlad›¤›n› ve karakola giriﬂte yeniden daya¤›n baﬂlad›¤›n›
anlatan M.Y. ﬂunlar› söyledi:
“Benim kollar›m› iki polis tutuyordu. 20'ye yak›n polis vard›. Tekme ve yumruklarla dövdüler, yere
düﬂtüm. Sürekli küfrediyorlard›.
Duda¤›m patlad›, a¤z›m kanad›.
Beﬂ dakika dayak yedim. Daha sonra arkadaﬂlar›mdan ay›r›p karanl›k
bir yere koydular. Bir saat sonra
ﬂiﬂman bir polis geldi, vurmaya
baﬂlad›. Kafam› duvara çarpt›. Yere
düﬂtüm, yerde tekmeler at›yordu.
Böyle birkaç saat kald›m. Bir polis
'Hadi lavaboya git, yüzünü y›ka' dedi. Baﬂka bir polis yüzümü y›karken

16 ﬁubat günü DTP Adana ‹l Binas›
önünde bas›n aç›klamas› yapmak isteyen
DTP’liler, polisin sald›r›s›na u¤rad›. Daha
aç›klama yap›lmadan gerçekleﬂen sald›r›da gözalt›na al›nanlardan 86 kiﬂi ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›. Ço¤u 50
ile 85 yaﬂ aras›ndaki kad›nlar›n oluﬂturdu¤u 86 kiﬂinin tutuklulu¤una yap›lan itiraz
sonucu sadece 85 yaﬂ›ndaki Fatma Ba¤du
serbest b›rak›l›rken 85 kiﬂinin tutuklulu¤u
sürdürüldü.

d›ndan konuﬂan Evin
Timtik, ezilen, horlanan,
ikinci s›n›f görülen kad›nlar›n eme¤inin sömürülmesiyle
birlikte, direnen kad›n›n kavgas›n›n
baﬂlad›¤›n› kaydetti. 8 Mart’›n içinin boﬂalt›lmas›na izin vermeyeceklerini söyleyen Timtik, “Rosalar›n,
‹dillerin, Fidanlar›n, Barbaralar›n
izinden yürüyeceklerini” belirtti. 90
kiﬂinin kat›ld›¤› etkinlik, skeçler, ﬂiirler ve müzik dinletisiyle bitirildi.
1 Mart günü de 200 kiﬂinin kat›ld›¤› bir panel gerçekleﬂtiren Platform, "Kad›n ve ﬁiddet, S›n›fl› Toplumlarda Kad›n, Kad›n ve Yozlaﬂma, Kad›n›n Mücadeledeki Yeri ve
Tecrit" konular›n› ele ald›.
13
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Üstelik polis, ailesinin aramalar›na “burada yok” cevab› veriyor.
Annesine izin verildi¤inde ise gördüklerini bak›n nas›l anlat›yor:
“Baﬂ› ﬂiﬂmiﬂ, kafas› ve duda¤›
patlam›ﬂ, elbiseleri kan içindeydi.
Yemek getirdim. Duda¤› ﬂiﬂti, yiyemiyordu. ‘Çocu¤un kimli¤ini getir,
teslim edelim' dediler. Eve gittim,
getirdim, yine vermediler."
11 yaﬂ›ndaki bir çocu¤a iﬂkence
karﬂ›s›nda yarg› ne yapt›, bu gözalt›na izin veren savc›lar, hukuk ne
dedi? Savc›, annesi Leyla Y’yi “Soka¤a sal›verdi¤in o¤lun 18 yaﬂ›na
gelince polis öldürebilir” diyerek
azarlad›. 11 yaﬂ›nda bunlar› yaﬂayan
bir çocu¤un ne yapmas› beklenirse!
Sadece 11 yaﬂ›ndaki bir çocu¤a
yap›l›yor bunlar, art›k gerisini siz
düﬂünün.

Diyarbak›r’da ise, kendilerine “Bar›ﬂ
Anneleri” ad›n› veren 24 kad›n, Öcalan
üzerindeki tecriti protesto eylemi sonras›
tutukland›lar. 23 ﬁubat günü Koﬂuyolu
Sunay Caddesi'nde oturma eylemi yapt›klar› için tutuklanan kad›nlar için birçok
kentte protesto gösterileri düzenlendi.
Mardin’de çat›ﬂmada hayat›n› kaybeden HPG gerillas› Ergin Ekinci’nin cenazesine kat›lan 39 kiﬂi de 1 Mart günü ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.

Dersim’de 8 Mart Etkinlikleri
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü yaklaﬂ›rken, kutlama ve etkinlikler de baﬂlad›. Dersim’de, HÖC,
DKH, EKB, Dersim Kültür Derne¤i
taraf›ndan oluﬂturulan “Dersim
Devrimci 8 Mart Kad›n Platformu”nun ilk etkinli¤i, 25 ﬁubat günü
Dersim
Kültür
Derne¤i’nde
düzenlendi.
Sayg›
duruﬂunun ar-

baﬂ›ma vurdu.”

‘Jandarma Komplosu’
Sar›gazi Ay›ﬂ›¤› Ekin Sanat Merkezi çal›ﬂanlar›, kurumlar› üzerinde jandarman›n bir
komplo kurarak 6 kiﬂinin gözalt›na al›nmas›n› ve üzerlerindeki bask›lar› protesto etti.
24 ﬁubat günü ‹HD'de yap›lan bas›n
aç›klamas›nda Fatma Y›ld›r›m, 21 ﬁubat sabah›nda, Sar›gazi Ay›ﬂ›¤› Ekin Sanat Merkezi ve sanat merkezi çal›ﬂanlar›n›n evlerine
jandarma taraf›ndan, eﬂ zamanl› olarak
bask›n düzenlendi¤ini ve 6 kiﬂinin gazalt›na
al›nd›¤›n› dile getirdi.
Gözalt›na al›nanlardan, aralar›nda Sanat Merkezi Sahibi Feyzullah Eraslan’›n da
oldu¤u 4’ü ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.

Herkes
duyacak

TAYAD’l› Aileler, bütün bask›lara, gözalt›lara, gaz bombal› sald›r›lara ra¤men, tecriti ve tecrit zulmüne karﬂ› direniﬂi anlatmaktan
vazgeçmiyorlar. Genci yaﬂl›s›, kad›n› erke¤i ile kimi zaman meydanlar› doldurup ellerinde bir kitapla
ulaﬂt›r›yorlar tecriti. Ya da kap›lar›n› çal›yorlar birer birer, “sana tecriti anlatmak istiyorum” bildirileriyle
giriyorlar evlere. AKP iktidar›n›n
sald›rarak, gözalt›na alarak sindireceklerini, direniﬂlerini k›racaklar›n›
düﬂündükleri Abdi ‹pekçi’den, parçalanan dövizlerinin yerine yenilerini yazarak, el konulan eﬂyalar›n›n
yerine gazete ka¤›tlar› sererek mevzilerinden seslerini yükseltmeye devam ediyorlar. Kimi zaman da,
ölüm orucu direniﬂçisine zorla müdahale edilmesin diye hastane
önünden yükseliyor sesleri. “Zorla
müdahale iﬂkencesine son verilene
kadar buraday›z” diyorlar, herkesin
çok iyi bildi¤i o kararl›l›klar›yla.
Yorulmak, dinlenmek yok, y›lmak hiç yok! Çünkü ölüyor onlar›n
eﬂleri, kardeﬂleri, o¤ullar›, k›zlar›,
yoldaﬂlar›. Çünkü direniyor bizimkiler. Afiﬂler onlar› teslim almak isteyen tecriti anlat›yor duvarlarda.
Elden ele bildiriler “demokratikleﬂen Türkiye” yalan›n›n üzerine 121

insan›m›z›n kan›n› ak›t›yor, kitaplar, megafonlar, giyilen önlükler bas
bas ba¤›r›yor; TECR‹TE SON!
70 milyon bu ç›¤l›¤› duyana kadar; çalmad›k kap›, ad›m at›lmad›k
meydan, girilmedik sokak, afiﬂlenmedik duvar, sesimizin yank›lanmad›¤› kent, kasaba kalmayacak.

Gebze Devlet Hastanesi
Önünde ‘Geceli Gündüzlü’
Zorla Müdahale Direniﬂi
Zorla müdahale iﬂkencesi, 19
Aral›k’tan bu yana ölüm orucu direniﬂçilerinin karﬂ›s›na ç›kar›lan ikinci bir irade savaﬂ›. Yüzlerce insan
bu müdahaleler sonucu sakat b›rak›ld›, hayat›n› kaybetti. ﬁimdi, Fidan Kalﬂen Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi Fatma Koyup›nar da, kaç›r›ld›¤› Gebze Devlet Hastanesi’nde
zorla müdahale tehdidi alt›nda.
TAYAD’l›lar, zorla müdahaleye
karﬂ› direniﬂin sadece ölüm orucu
savaﬂç›lar›n›n iﬂi olmad›¤›n›n bilinciyle, 27 ﬁubat günü hastane önündeydiler. Ama sadece bas›n aç›klamas› yap›p gitmek için gelmemiﬂlerdi. Zorla müdahale tehdidi ortadan kalkana kadar, hastane bahçesi
de bir direniﬂ yerine çevrilecekti.
‹lk önce, zorla müdahaleyi ve di14
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reniﬂi anlatan bir aç›klama yap›ld›.
Ard›ndan, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› önlükler giyen
üç TAYAD’l› bahçede bulunan
a¤açlara, üzerinde "Fatma Koyup›nar'a Zorla Müdahele Edilmesine
‹zin Vermeyelim" yaz›l› Fatma Koyup›nar'›n foto¤raflar›n› asarak
oturma eylemine baﬂlad›lar.
K›sa süre sonra polisin sald›r›s›na u¤rayan TAYAD üyesi Hatice
Aﬂ›k, Muzaffer Certel ve Cem Koyup›nar yakapaça gözalt›na al›nd›.
Ancak yerleri boﬂ kalmad› ve bir saat sonra 3 TAYAD üyesi ayn› yerde
eylemi sürdürmeye baﬂlad›lar.
Gözalt›na al›nanlardan Aﬂ›k ve
Certel karakoldan serbest b›rak›l›rken, Cem Koyup›nar “polise mukavemet” gerekçesiyle tutuklanma talebiyle sevk edildi¤i mahkemeden
serbest b›rak›ld›.
TAYAD taraf›ndan yap›lan aç›klamada gözalt›lar k›nan›rken, eylemin amac› anlat›ld›. “Fatma Koyup›nar’a zorla müdahale edilmesine
izin vermeyelim” diyen TAYAD’l›lar, O’nu, hastaneye kaç›ranlar›n
derdinin, Fatma Koyup›nar’›n sa¤l›¤› olmad›¤›n› kaydettiler. Aç›klamada devamla ﬂöyle denildi:
“Bugüne kadar “tedavi edece-

¤iz” diye kaç›rd›klar› evlatlar›m›z›n, yak›nlar›m›z›n ya ölü ya da sakat bedenlerini geriye alabildik. Yaﬂad›¤›m›z bütün örneklerde gördük
ki, ölüm orucundaki bir insan için
hastane, iﬂkencehaneden baﬂka bir
yer de¤ildir.”
Koyup›nar’›n inançs›z, de¤ersiz,
kimliksiz bir yaﬂam istemedi¤i için
direniﬂe baﬂlad›¤›n› ve bu nedenle
müdahale edilmesini istemedi¤ini
hat›rlatan TAYAD’l›lar, “burada
geceli-gündüzlü bekleyece¤iz” dedikten sonra ﬂu ça¤r›da bulundular:
“Fatma Koyup›nar’a zorla müdahale edilmeyece¤inin garantisi
verilene kadar buradan ayr›lmayaca¤›z. Yaﬂama hakk›n› savunan, iﬂkenceye, zulme ve bask›ya karﬂ›
olan herkesi buraya ça¤›r›yoruz.
Gelin hep birlikte iﬂkencelerin,
ölümlerin önüne geçelim.”
Bu sald›r› ve gözalt› ilkti ama
son olmam›ﬂt›. AKP’nin polisi bir
direniﬂ mevzisi daha yarat›lmas›n›n
önüne geçmek, zorla müdahaleyi
sessiz sedas›z yapt›rabilmek için, en
bildi¤i y›ld›rma yöntemlerine baﬂvurmaya devam etti.
Bu kez, “yard›mc› güçleri” devreye girdi. 2 Mart günü 02.00 s›ralar›nda, iki faﬂist b›çakla sald›rd›¤›
TAYAD’l›lardan Muzaffer Certel’i
sol baca¤›ndan yaralad›. TAYAD
sald›r›y› hastane önünde protesto
ederken, Certel tedavi alt›na al›nd›.
TAYAD’l›lar›n eyleme baﬂlad›¤›
andan itibaren hastane bahçesinin
polis kontrolünde tutuldu¤unu san›r›z anlatmaya bile gerek yoktur. Ve
her zaman oldu¤u gibi faﬂistler, onlar›n emri, yönlendirmesi ile hareket etmiﬂlerdir. Sald›r› öncesi TAYAD’l›lar›n bulundu¤u yerden defalarca araçla geçerek bozkurt iﬂaretiyle mehter marﬂlar›yla tahrik etmeye, provokasyon yaratmaya çal›ﬂan faﬂist güruh da yine polisin bilgisi ve yönlendirmesindedir.
Yaﬂanacak her türlü faﬂist sald›r›dan, provokasyondan AKP iktidar› ve onun polisi sorumlu olacakt›r.

“Halam Da Ölmesin”
Gebze Devlet Hastanesi’nde

oturma
eylemine
baﬂlayan
ilk
TAYAD grubunda yeralan, Fatma Koyup›nar’›n
ye¤eni
Cem Koyup›nar
ile, serbest
b›rak›lmalar›n›n ard›ndan görüﬂtük.
ﬁunlar› anlatt›:
“Alt› y›ld›r süren bu destans› direniﬂte 121 insan yaﬂam›n› yitirdi.
Her biri de¤erli insanlard›. Onurlu,
yaﬂam› u¤runa ölecek kadar sevdikleri için ölüme yatt›lar. Halam da
bu insanlardan biridir. Ölüm orucuna baﬂlad›¤›nda, ölece¤ini düﬂündüm. Bu insana ac› veriyor tabiî ki.
Kimse bir yak›n›n›n gün gün eriyerek, ölüme gitmesini istemez.
Ancak O’nun, düﬂüncelerini teslim etmek yerine onurlu bir ölümü
tercih etmesini sayg›yla karﬂ›l›yorum. O’na ve düﬂüncelerine sayg›m
ac›mdan bask›n geliyor. Bunun için
elimden geleni yapmaya çal›ﬂ›yorum ve herkesi halam›n da ölmemesi için tutsaklar›n yan›nda olmaya
ça¤›r›yorum.”

Tutsak Mektuplar›
Meydanda Okunuyor
TAYAD’l›lar›n tecriti halka du-

yurma amaçl› faaliyetlerinden biri
de, her Pazar günü Sultanahmet
Park›’nda tutsaklar›n mektuplar›n›n
okunmas› ve oturma eylemi.
26 ﬁubat günü saat 13.00'de Sultanahmet Park›'nda toplanan 150 kiﬂi, "Tecrite Son” ve “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum”, “Tecritte Öldüler" yaz›l› pankartlar› açt›lar. Her
hafta bir ayd›n, sanatç› taraf›ndan
okunmas› planlanan mektuplardan
ilki, Grup Yorum üyesi Öznur Turan
taraf›ndan, temsili hücrenin içinde,
yo¤un ya¤mur alt›nda okundu.
Mektup okunmas› ve oturma eyleminin ard›ndan yap›lan aç›klamada da iktidara seslenilerek, bir an
önce tecrite son vermesi istendi.
Aç›klamada, “tecrite son verilinceye kadar y›lmadan, usanmadan anlatmaya devam edece¤iz. Evlatlar›m›z›n sesini bundan böyle mektuplar arac›l›¤›yla her hafta buradan
duyuraca¤›z" denildi. Eylemin sonunda Grup Yorum, 150 kiﬂiyle birlikte "Hakl›y›z Kazanaca¤›z" marﬂ›n› seslendirdi.

nada sivil uzman çavuﬂ,
silah›n› HÖC’lülere do¤rultarak ateﬂledi. Silah›n›n tutukluk yapmas› sonucu olas› bir yaralanma/ölüm yaﬂanmazken, J‹TEM’ci çavuﬂ yeniden silaha sar›larak
iki el ateﬂ etti.
HÖC’lüler “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla, jandarmaya taﬂla cevap verdiler.
Kalabal›k bir lise ö¤renci grubunun destek
verdi¤i HÖC’lüler taﬂlarla jandarmalar› püskürttükten sonra “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz” sloganlar›yla da¤›ld›lar.

Sar›gazi’de Jandarma Ateﬂ Açt›
HÖC’lüler Taﬂlarla Direndi
24 ﬁubat günü Sar›gazi’de Mehmetçik
Lisesi önünde bildiri da¤›tan HÖC Temsilcili¤i
üyeleri jandarma sald›r›s›na u¤rad›.
Mehmetçik Lisesi önünde 9 HÖC’lü, megafonla konuﬂmalar yaparak, bildiri da¤›tt›¤› s›rada, biri sivil uzman çavuﬂ olmak üzere jandarmalar›n sald›r›s›na maruz kald›lar.
HÖC’lülerden birini döverek gözalt›na almaya çal›ﬂan jandarmaya, di¤er HÖC’lüler müdahale ederek arkadaﬂlar›n› ald›lar. Bu es15
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Gebze Devlet Hastanesi

“Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum”

‘TECR‹T’ Kitab›
Yine Taksim’deydi...
Geçen hafta TAYAD'l› Aileler,
Taksim'de "Tecrit" kitab›n›n tan›t›m›n› ve sat›ﬂ›n› yapmak istemiﬂ, polis gaz bombalar› ile sald›rarak engellemiﬂti. TAYAD'l›lar 25 ﬁubat
günü yine Taksim'deydiler. Önce
Tramvay Dura¤›’nda bir aç›klama
yap›larak, yaﬂanan sald›r› hat›rlat›ld› ve demokratik haklar›n› kullanma kararl›l›klar›n› ifade ettiler.
Karﬂ›lar›nda yine yüzlerce polis
vard›. "Önlük giymeden sat›n" dayatmas› ile baﬂlayan tart›ﬂman›n ard›ndan, 160 kiﬂi; ellerinde kitaplar
ve kitab›n döviz haline getirilmiﬂ
resmi ile caddeyi doldurdu, megafonlarla ça¤r›lar yapt›lar. “6 y›ld›r
121 insan tecrite karﬂ› süren büyük
direniﬂte yaﬂam›n› kaybetti. Ölüm
orucu sürüyor. Tecriti yaﬂayanlar
anlat›yor" duyurular› ile bir saat süren tan›t›m, Galatasaray Lisesi
önünde bitirildi.

Çeﬂitli kentlerinde eylemler,
afiﬂler, bildiri da¤›t›mlar› ile tecrit
protestolar› ve tecriti, direniﬂi anlatma faaliyetleri de sürüyor.
26 ﬁubat günü Bursa Santral Garaj’da 1000 adet bildiri halka ulaﬂt›r›l›rken, son bir hafta içinde, baﬂta
Gemlik ve Orhangazi ilçeleri olmak
üzere Mesken, Yeﬂilyayla, Esenevler, Teleferik, Arabayata¤› Mahalleleri’nde de 3500 bildiri da¤›t›ld›.
22 ﬁubat günü Ad›yaman TAYAD’l› Aileler, kent merkezinde
3500 adet bildiri da¤›t›m› gerçekleﬂtirirken, bir yandan da konuﬂmalar yaparak tecriti anlatt›lar. Polisin
engelleme giriﬂimlerine cevab›, polisin yan›nda gelip bildiri isteyen,
tecriti soran halk verdi.
Samsun’da, 25 ﬁubat günü Süleymaniye Geçidi’nde eylem yapan
TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Hasan
To¤an, “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” baﬂl›kl› bildiriyi okudu.
E¤itim-Sen ve Emekli-Sen üyelerinin de destek verdi¤i aç›klamay›
halk›n ilgiyle dinledi¤i görülürken,
ard›ndan bir süre oturma eylemi yap›ld›. Daha sonra Çiftlik Caddesi
boyunca TAYAD bildirileri ajitas-

“Tecrit kalkana kadar buraday›z”
Geçen hafta yaﬂanan sald›r› ve
gözalt›n›n ard›ndan, sadece birkaç
saat boﬂ kalan “EL”in alt› yine TAYAD’l›lar›n direniﬂine ev sahipli¤i
yapmaya devam ediyor. Abdi ‹pekçi
Park›’ndan gözalt›na al›nan iki TAYAD’l› da direniﬂ yerindeydi.
Mert Kavak sald›r›y› anlatt›:
“Sabah saat 08.00 civar›nda nöbetimizi tutarken, bir sivil polis gelerek, ‘ikiniz mi duruyorsunuz’ dedi.
Evet, ne oldu diye sorduk. Çekip gitti hiçbir ﬂey söylemeden. Sonra telsizden
anons
geçti,
‘Amir i m

iki kiﬂiler’ diye. 5-10 dakika sonra
da çevik ve sivil polisler, zab›ta gelerek park›n etraf›n› sard›lar.
Çevreyi kirletti¤imizi, rahats›zl›k
verdi¤imizi söyleyerek kalkmam›z›
söylediler. Biz bunlar›n gerçek d›ﬂ›
oldu¤unu, 3 y›ld›r kimseyi rahats›z
etmedi¤imizi, kimseden ﬂikayet gelmedi¤ini, biri rahats›zl›k veriyorsa,
kendilerinin oldu¤unu anlatt›k. Bunun üzerine polis sald›r›p gözalt›na
almaya baﬂlad›. Biz de kenetlenerek, hukuksuzlu¤u protesto eden
sloganlar›m›zla direndik. Çevredeki
insanlar›n olumlu tepkileri oldu bu
s›rada. Daha sonra bizi karga tulumba gözalt›na alarak Çankaya
Karakolu’na götürdüler.”
16
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yon çekilerek da¤›t›ld›. Cadde boyunca 500 kiﬂiye bildiri verilirken,
sadece bir kiﬂinin olumsuz tav›r sergiledi¤i görüldü ve TAYAD’l›lar
Samsun halk›na gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini belirttiler.
‹zmir TAYAD’l›lar da, 1 Mart
günü Kemeralt› Eski Havuz önünde
yapt›klar› eylemle tecriti protesto
ettiler. “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” kampanyas›na iliﬂkin aç›klama yapan Bayram ‹çlek’in konuﬂmas›n›n ard›ndan beﬂ dakikal›k
oturma eylemi yap›ld› ve TAYAD
bildirisi okundu, sloganlar at›ld›.
Oturma eylemi sonras› Kemeralt›’nda 2 bin bildiri da¤›t›l›rken, imza metni varsa imza atabileceklerini
söyleyen, tecrit hakk›nda bilgi almak isteyen birçok insan›n olmas›
dikkat çekti. Bir faﬂistin ve özel güvenlik eleman›n›n provokasyon giriﬂimi ve engelleme giriﬂimleri ise
sonuçsuz kald›.

‘Tecrite Son’ Afiﬂlerinden,
Bildirilerden Korkuyorlar
Adana TAYAD’l›lar, 24 ﬁubat
günü “Tecrite Son” afiﬂleri yapt›lar.
Saydam Caddesi ve Hürriyet Mahallesi’nde afiﬂleme yapan TAYAD’l›lar, sivil polislerin, “Kamu
Gözalt›nda da yine yasad›ﬂ›l›k,
ve keyfili¤in sürdü¤ünü söyleyen
ﬁenol Durul ise, eﬂyalara, ﬂehitler
panosuna, TAYAD bildirilerine sald›rd›klar›n› belirterek, karakolda da
keyfi uygulamalara maruz kald›klar›n› dile getirdi. Sald›r›n›n ard›ndan
baﬂka TAYAD’l›lar›n eylemi sürdürdü¤ünü hat›rlatt›¤›m›zda, Mert Kavak, sald›r›lar›n ilk olmad›¤›n› ve
TAYAD’›n 20 y›ll›k kararl›l›k dolu
tarihini hat›rlatt› ve “ F Tipleri’nden
tabutlar ç›kmaya devam ettikçe biz
oraday›z. Ne zaman tecrit son bulur,
biz de o zaman kalkar›z” dedi.
Durul ise, son olarak “6 y›ld›r
büyük bir direniﬂ var. Bu bir irade
savaﬂ›d›r. Ve bu savaﬂ› kazanaca¤›m›za eminiz. Mücadelemizden vazgeçmeyece¤iz” diyerek, direniﬂ kararl›l›¤›n› bir kez daha dile getirdi.

binalar›na, çarﬂ› merkezine afiﬂ yap›ﬂt›ramazs›n›z. Yasal iﬂlem yapar›z” tehditleri ile karﬂ›laﬂt›. TAYAD’l›lar›n boyun e¤memesi sonucu, acizliklerini, arkadan takip ederek afiﬂleri sökerek gösterdiler.
Benzeri bir engelleme de 25 ﬁubat günü yaﬂand›. Ö¤le saatlerinde,
ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde afiﬂleme
yapan TAYAD’l›lar, ard›ndan bildiriler da¤›tt›lar. Da¤›t›m esnas›nda
sivil polisler, kimlik kontrolü yapmak istedi. TAYAD’l›lar, önce polisin kimliklerini göstermesini isterken, bir sivil polis “göstermek zorunda olmad›¤›n›” söyleyerek, kanunsuzlu¤unu sergiledi. “Emir ald›klar›n›, asl›nda bildirilerin yasal
oldu¤unu” söylemeleri ise, keyfiliklerinin bir baﬂka kan›t›yd›. Yine
ald›klar› emir do¤rultusunda tuta-

nak tutup imzalatmaya çal›ﬂsalar da
bunu kabul etmeyen TAYAD’l›lar,
bildirileri da¤›tmaya devam ettiler.
25 ve 27 ﬁubat günlerinde ise,
Meydan, Dumlup›nar, Mirzaçelebi,
Kocavezir, Denizli, Narl›ca Mahalleleri ve TEKEL Fabrikas› civar›na
“Tecrite Son” afiﬂlemeleri yap›ld›
ve bildiriler da¤›t›ld›.
Mersin’de de polisin engelleme
giriﬂimi vard›. TAYAD'l›lar 1 Mart
günü Taﬂ bina önünde yapt›klar› eylemle, tecrite son verilmesini istediler. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” önlükleri giyen ve “Tecrite
Son” pankart› açan TAYAD’l›lar
ad›na konuﬂan Gülbeyaz Karaer,
tecritin, iﬂkenceli ölüm oldu¤unu
kaydetti. Eyleme ESP de destek
verdi.
Aç›klaman›n ard›ndan ‘Sana

Muharrem’in Sesi Gazi Sokaklar›’nda
Ölüm orucu ﬂehidi Muharrem
Karademir ölüm y›ldönümünde,
Gazi Temel Haklar’da 26 ﬁubat günü verilen yemek ve ard›ndan yap›lan yürüyüﬂle an›ld›.
Tecrit politikas›na karﬂ› direniﬂini sürdürürken 27 ﬁubat 2004 tarihinde bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂen “Gazi’nin kara çocu¤u” yine Gazi sokaklar›ndayd›.
Temel Haklar’da verilen yemekte sayg› duruﬂunun ard›ndan yap›lan
konuﬂmalarda, O’nun devrimci kiﬂili¤i ve kararl›l›¤› vurguland›. Ayn›
hücrede birlikte kald›¤› Sezgin Çelik, Muharrem’i anlatt›¤› konuﬂmas›nda, “son anlar›nda 'yoldaﬂlar
ben sizdeyim siz de bendesiniz, bu
bilinçle gidiyorum' diyordu. Muharremler en zor koﬂullarda gelece¤i
sahiplendiler. ‹deallerini, halk›n› ve
vatan›n› sahiplendiler. Daha çok
Muharrem olmal›y›z” dedi.
Yeme¤in ard›ndan Gazi'de “Muharrem Tepesi” olarak bilinen Tepe’ye do¤ru yürüyüﬂe geçildi.
250’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte Muharrem’in resimleri taﬂ›nd›.
Emekçi, direniﬂçi Gazi sokaklar›

bir kez daha bu büyük direniﬂçinin
sesiyle yank›land›. En önde “abilerimizi ablalar›m›z› yaﬂat›yoruz” diye hayk›ran çocuklar, öfkeli sloganlar›yla, Muharremler’in tükenmeyece¤inin kan›t› gibiydiler. "Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" pankart›n›n arkas›nda dalgalanan k›z›l
bayraklar, Gazi’nin ayaklanma gününe haz›rlan›r gibiydi.
Gazi'yi baﬂtan baﬂa "Muharrem
Karademir Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›yla kateden kitle, Gazi'nin yoksullar›n›, marﬂlarla kavgaya ça¤›rd›.
Camlara ç›kan, yol boyunca sayg›s›n› ifade eden Gazi halk› alk›ﬂlayarak, kitleye kat›l›p
sloganlar›n› hayk›rarak Muharrem’i
unutmad›klar›n›
gösterirken, Tepe’ye gelindi¤inde,
önce sayg› duruﬂu
yap›ld›, ard›ndan
TAYAD’l›lar ad›na
bir konuﬂma gerçekleﬂtirildi.

Te c r i t i
Anlatmak ‹stiyorum’
bildirilerinin da¤›t›lmaya
baﬂland›¤› s›rada,
Tecriti 70 milyon
polis engellemeye çal›ﬂt› ve duyacak. Bu bilönlükleri ç›kardiriyi 70 milyon
malar›n›, sessiz
okuyacak
da¤›tmalar›n›
dayatt›. Ancak
bu keyfi dayatmalara boyun e¤ilmedi ve önlükleriyle, tecriti anlatan
konuﬂmalar› ile TAYAD’l›lar bir saat içinde 1000 adet bildiriyi halka
ulaﬂt›rd›lar. Bu süre içinde polisin
provokatif tutumu, sataﬂmalar› ise
sürdü.
Konuﬂmada ﬂöyle denildi: "Yine
biz geldik, ad›n› verdi¤imiz bu tepede güneﬂe dönük al›nlar›m›zla, dik
duran baﬂ›m›zla geldik. Ellerimizde
bayraklar›m›z, dilimizdeki o ilk
günkü ﬂiar›m›zla; 'Hoﬂgeldin ölüm
merhaba zafer!' K›z›l bantlar›m›z,
yüre¤imizde sevgimiz, sars›lmaz
inanc›m›zla yola ç›km›ﬂt›k. 6 y›l oldu. O ilk günkü kararl›l›¤›m›zla yürümeye devam ediyoruz.”
Muharrem’in kardeﬂinin konuﬂmalar›, okunan ﬂiirler ve Grup Yorum’un seslendirdi¤i marﬂlara, annesi Zeynep Karademir Türkçe ve
Kürtçe a¤›tlar› ve katillere laneti eﬂlik ederken, Gazi gençli¤i s›k›l›
yumruklar›yla, Muharrem’in yolundan yürüyeceklerini bir kez daha
ilan ediyordu.

Tecrit
Fiziki, psikolojik
etki ve sonuçlar›
5
Tecrit en a¤›r tahribat› kuﬂkusuz
adli tutsaklar üzerinde yarat›yor.
Devrimci tutsaklar›n aradan geçen
zamana karﬂ›n, tecritin etkilerinden
k›smen korunmuﬂ olmalar›n›n alt›nda ise, birbirlerinden yal›t›lm›ﬂ olmalar›na karﬂ›n örgütlü yaﬂamda ›srar etmeleri yat›yor. Buna ra¤men,
dört haftad›r anlatt›¤›m›z örneklerde görüldü¤ü gibi, onlar üzerinde
de, özellikle fiziki olarak a¤›r tahribatlar yaratmaya devam ediyor.
Bu yaz› dizimizde anlat›lan örnekler, bundan 1.5-2 y›l öncesine ait
örneklerdi. Aradan geçen zaman›n
sorunlar› daha da a¤›rlaﬂt›rd›¤›n› san›r›z söylemeye gerek yok.

Sansür neyi gizliyor?
Tecrite dayal› F Tipi hapishanelerin özelliklerden biri de, orada neler yaﬂand›¤›na iliﬂkin koyu bir sansürün varl›¤›d›r. Sansür sadece, tecrite karﬂ› 6. y›l›nda olan direniﬂ için
de¤il, tecritin sonuçlar› üzerinde de
geçerlidir. Ne tabip odalar› ne de
baﬂka bir demokratik kitle örgütünün ya da do¤rudan Adalet Bakanl›¤›’n›n, tecritin sonuçlar› üzerine
hiçbir somut araﬂt›rmas› yoktur.
Somut olarak kamuoyuna yans›yan tek araﬂt›rma, Tekirda¤ F Tipi
Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklar›n kendileri üzerindeki araﬂt›rmad›r. Toplam 150 tutsa¤›n kat›ld›¤›
anket çal›ﬂmas›nda, tecritin insan
üzerindeki tahribat› aç›kça görülmektedir, ki, de¤erlendirirken tutuklular›n 5'te 1'inin daha bir senelik hapishane yaﬂam› dahi olmad›¤›n›, 3 seneden fazla tecrit alt›nda bulunanlar›n, tutuklular›n ancak yar›s›
civar›nda oldu¤unu da gözönünde
bulundurmak gerek. Bugün bu sonuçlar daha da katlanm›ﬂt›r.

“Sonsuzluktan baﬂka bir
ﬂey düﬂünemiyorum”
Tüm F Tipleri’ni ve adlileri de
kapsayan bir araﬂt›rmada çok daha
çarp›c› olarak ortaya ç›kacak olan,
tecritin fiziki ve psikolojik etkileri
elbette devletin bilgisi dahilindedir.
Sadece hapishanelerin revirlerinde
tutulan sa¤l›k dosyalar› dahi böyle
bir araﬂt›rma için yeterli materyali
sa¤layacakt›r. Ancak iktidar bunu
aç›klamaz, aç›klayamaz.

Fiziki ve psikolojik
olarak çürütme

meye ramak kald›’ desem yeridir.
Ama kendimi b›rakm›yorum, bunun
için büyük çaba harc›yorum."
Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden E.R.
isimli tutsak, içinde bulundu¤u durumu böyle anlat›yor. Buna benzer etkiler, birkaç tutsakla s›n›rl› de¤il. Sonuçlar›na yer verdi¤imiz anket çal›ﬂmas› bu gerçe¤i çarp›c› olarak ortaya
koymaktad›r.

“Fiziksel Sorunlar Anketi”nden ç›kan baz› sonuçlara bakt›¤›m›zda karﬂ›m›za ﬂöyle bir tablo ç›kmaktad›r:

“Anlayamad›¤›m, kavrayamad›¤›m
Birincisi; tutuklu ve hükümlü
bir s›k›nt›, stres içindeyim. Düﬂünemiyor, çal›ﬂmalara kat›lam›yorum. Aﬂ›r›
kitlesinin üçte birinden fazlas›nda
derecede unutkanlaﬂt›m ve bunald›m. SaF‹Z‹KSEL
varolan Tecritte kaç kat
¤› solu da¤›tmak, k›rSORUNLAR
ANKET‹
oluﬂan
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varolan 7 rahats›zl›¤› dikkate ald›¤›m›zda, tecrit öncesine göre bu rahats›zl›klar ortalama 7 kat civar›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Yani rakamlara
bakarak ﬂunu kesin olarak söyleyebiliriz; tecrit, fiziksel sorunlar› kat
be kat artt›rmaktad›r.
‹kincisi; tecrit ortam›nda aç›¤a
ç›kan belli baﬂl› fiziksel rahats›zl›klar ﬂunlard›r; göz rahats›zl›klar›, baﬂ
a¤r›s›, kas-iskelet a¤r›lar›, mide rahats›zl›klar›, cilt hastal›klar›, diﬂ sorunlar›, kalp rahats›zl›klar›.
Göz ve kas/iskelet rahats›zl›klar›
ortalama olarak her üç kiﬂiden ikisinde vard›r. Bu yo¤unlu¤un nedeni
ise, tecrit mekanlar›n›n (hücre) darl›¤›, k›s›tlay›c›l›¤›d›r.
Baﬂa¤r›s›, mide rahats›zl›klar›,
cilt hastal›klar›, kalp rahats›zl›klar›
ise psikosomatik rahats›zl›klard›r ve
baﬂa¤r›s› tutuklu ve hükümlülerin
üçte ikisinde görülürken di¤erlerinin görülme oran› ortalama üçte bir
civar›ndad›r.
Tutuklu ve hükümlülerin beﬂte
birinin henüz hücrelerde 1 y›l›n› bile doldurmad›¤›n› da dikkate alarak
diyebiliriz ki; hücrelerde yaﬂayan
hemen hemen herkes bu rahats›zl›klar› yaﬂ›yor, yaﬂayacak ve bunun
kayna¤›, sorumlusu hücrelerdir, tecrittir.
Üçüncüsü; faranjit/bo¤az hastal›klar› 15 kat, ellerde egzama ise 10
kat art›ﬂla dikkat çeken di¤er iki rahats›zl›kt›r.
Dördüncüsü ve sonuç olarak; rakamlar diyor ki; TECR‹T, F‹Z‹K‹
OLARAK ÇÜRÜTÜR!..
***
"Ara ara konuﬂamama durumu
oluyor. Yani unutuyorum. Uzun zaman önce baﬂlam›ﬂt›. ﬁimdi ciddileﬂti.
Örne¤in revire gitmiﬂtim, revirin kap›s›nda gardiyan, ‘kimler var yan›nda?’ dedi, taa oradan bizim hücrenin
kap›s›na kadar kimlerle kald›¤›m› hat›rlayamad›m, ‘ﬂey...’ dedim durdum.
Çok üzüldüm.” (C... isimli tutsak/ Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi))
"Öyle oldu ki, bir top sesi bile
beynimde sanki atom bombas› patlad›
izlenimi veriyordu. Tecritin insan üzerindeki etkilerinin bir ço¤unu yaﬂa-

d›m. Göz yorgunlu¤u, kulak ç›nlamas›, sinirlilik, tahammülsüzlük vs. Önceleri müdahale edemedim. Zaten
fark›nda da de¤ildim. Son zamanlarda kendimle savaﬂ halindeyim. Üretmeye a¤›rl›k verdim. Yan›mdakiler
yard›mc› oluyorlar..." (Ö.E. / Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi)

‘Psikolojik Sorunlar Anketi’nde de durum farkl› de¤il, hatta
daha a¤›r bir tablo ç›k›yor karﬂ›m›za. Rakamlara bakt›¤›m›zda ilk dikkatimizi çeken, rahats›zl›klar›n görülme oran›ndaki yükseklik. Her üç
tutuklu ve hükümlüden ikisinde baﬂa¤r›s› ve unutkanl›k; ortalama her
iki kiﬂiden birinde yo¤unlaﬂamama,
›ﬂ›¤a ve sese karﬂ› duyarl›l›k, gerginlik, kulak ç›nlamas›, kolay ve ani
sinirlenme ve ortalama her üç kiﬂiden birinde sürekli yorgunluk hissi,
kalp çarp›nt›s›/ritm bozuklu¤u, nefes darl›¤›, al›nganl›k, tak›nt›lar ve
tahammülsüzlük var.
Baﬂa¤r›s›, unutkanl›k gibi rahats›zl›klar›n say›s›n›n yüksek olmas›
bir yana, normal koﬂullarda nadiren
görülebilecek olan ›ﬂ›¤a ve sese duyarl›l›k, kulak ç›nlamas› ve kalp çarp›nt›s›n›n bu kadar yüksek oranda
olmas› dikkat çekicidir.
Tüm bu rahats›zl›klar›n bu kadar
yo¤un yaﬂan›yor olmas›n›n tek nedeni tecrittir.
Rakamlar diyor ki; TECR‹T,
PS‹KOLOJ‹K OLARAK ÇÜRÜTÜR!..

“Duygular›m›n bana geri
verilmesini istiyorum”
Devrimci tutsaklar›n, bu yaz› dizimizde kaynak olarak kulland›¤›m›z kitab› haz›rlarken, siyasi tutsaklar› esas alarak haz›rlad›klar›n›
belirtmiﬂtik. Bunun en temel nedeni, elbette adli tutuklularla iletiﬂim
kurmada ortaya ç›kan sorunlard›r.
Buna karﬂ›n, tecritin yaratt›¤› sonuçlar›n daha a¤›r oldu¤u adli
tutuklular cephesinden de elimize
ulaﬂan bir anlat›ma yer vermek istiyoruz. Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden “Hamit” isimli ADL‹ TUTUKLU anlat›yor:
19
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PS‹KOLOJ‹K
SORUNLAR ANKET‹

Kaç tutsakta
var?

Baﬂ a¤r›s›
Unutkanl›k
Yo¤unlaﬂamama
Iﬂ›k ve sese karﬂ› duyarl›l›k
Gerginlik
Kulak ç›nlamas›
Kolay/ani sinirlenme
Sürekli yorgunluk hissi
Kalp çarp›nt›s›/ritm bozuklu¤u
Nefes darl›¤›
Al›nganl›k
Tak›nt›lar ve tahammülsüzlük
Her ﬂeye karﬂ› isteksizlik
Boﬂluk duygusu
Ortal›¤› da¤›tma iste¤i
Kurgular
Sakinleﬂtirici ilaç kullananlar

105
94
87
84
84
72
71
67
51
49
47
44
31
31
26
26
21

“F Tipleri’nin amac›, tutukluyu
topluma kazand›rmakm›ﬂ. Ben bu
hücrelerde insanlarla sadece yaz›ﬂmak istiyorum, konuﬂmak istemiyorum. Bu da buran›n verdi¤i ruh hali.
Mahkemelerde sadece dört-beﬂ kiﬂi
oluyoruz, hemen yaln›zl›k içeren
bir köﬂe bulup oraya y›¤›l›yor ve
düﬂünmeye baﬂl›yorum. Sadece
sonsuzluktan baﬂka bir ﬂey de düﬂünemiyorum ve hemen ‘ne zaman
bizi götürecekler bu insanlar›n içinden acaba’ diyorum. Çünkü insanlardan ürker hale getirildik hücrelerde. Hücredeki arkadaﬂ›mla sebepsiz yere tart›ﬂ›yoruz. Tabii ki,
hücrenin verdi¤i psikoloji. Öyle ki
yaln›zl›ktan dolay› a¤lamak, boﬂalmak istiyorum ama sanki birileri
benim bütün duygu damarlar›m› koparm›ﬂ gibi yapam›yorum.
Ailemle görüﬂmek istemiyorum,
çünkü onlara sar›l›p beni kurtar›n
demek, onlar› b›rakmamak istiyorum. Ama onlar›n da üzülmemesi
için yapmak istemiyorum. Avukat
görüﬂüne bile tedirginlikle ç›k›yorum; ya götürüp de döverlerse, ya
beni rencide edecek ﬂekilde anadan

“Revirden ç›k›nca baﬂka
bir tutsakla karﬂ›laﬂt›m. Ad›n›
sordum, söyleyince gardiyanlar›n aras›ndan s›yr›l›p s›k›ca sar›ld›m ve ben de ad›m›
söyledim. O s›rada iki gardiyan bizleri çekiﬂtirerek
ay›rmaya çal›ﬂ›yordu. Baﬂard›lar da. Birbirimize sar›lmam›za dahi izin vermeyerek ‘yasak’ diyerek kopard›lar birbirimizden. ‹nsan›n
insana yasak oldu¤u, F Tipleri’nin d›ﬂ›nda baﬂka bir
yer var m›d›r acaba?”
(Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden Bülent Kemal Y›ld›r›m isimli tutsak)
do¤ma soyarlarsa diye korkuyorum.
Bazen buras› neresi diye söyleniyorum. Nas›l bir yere geldik, burada
insan yok mu acaba? Sanki tek baﬂ›ma ›ss›z bir adadaym›ﬂ›m gibi oluyorum. Ve buradan bizleri kurtaracak kimse yok mu? Bu korkular›mdan kurtulmam için iki üç tane insan yok mu, konuﬂmak, sar›lmak istiyorum. Nafile. Bizler insan›z ama
nedendir bilmiyorum ki, insana dair
hiçbir duyguyu tadamad›m bu hücrelerde. Bütün paranoyak hisleri, insan› “›slah ve topluma kazand›rma
amaçl›” kurulan bu hücrelerde tatt›m. Peki ben insan de¤il miyim?
E¤er insan ruhu taﬂ›yorsak niçin
bunlar› pasifize etmek istiyorlar?
Neden kendimden nefret etmeye
baﬂlad›m?
Peki ben bu duygularla yaﬂar-

ken, acaba bu hücrelerin yap›lmas›nda
baﬂ aktör rolündeki
kim? Bir robot mu
yoksa insan eti yiyen
yamyam m›? Hay›r, bu
amac› güden birinin
insan olmas› mümkün
de¤ildir. Hücrelerde
yaﬂamak istemiyorum,
yaln›z kalmak, rencide
edilmek, dayak yemek
istemiyorum. Duygular›m›n bana geri verilmesini istiyorum.”
Bu hayk›r›ﬂ› binlerce adli tutuklu paylaﬂ›yor, onlarca intihar ve intihar giriﬂimi iﬂte tam da bu
duygular›n en doruk noktas›na ulaﬂt›¤› yerde ortaya ç›k›yor.

Tecritin panzehiri,
örgütlülük
Tecritin tutsaklar üzerinde tahribatlar›n› ele ald›¤›m›z yaz› dizimizi
-ﬂimdilik- sonland›r›rken, Kand›ra
F Tipi Hapishanesi’ndeki devrimci
tutsaklardan ﬁadi Naci Özbolat’la
yap›lan röportajdan bir bölümle bitirmek istiyoruz. “Tecrit nas›l altedilir? Tecrit edilen devrimcilere neler önerirsiniz?” sorusuna ﬂu cevab› veriyor Özbolat:
“Tecritin amaçlar›n› ifade ederken; yaln›zlaﬂt›rmak, devrimci, siyasi kimli¤in yokedilmesi demiﬂtik.
Tecritin nas›l altedilece¤i de tecritin

TAYAD’l› Aileler, bir önceki hafta yaﬂanan sald›r›ya
ra¤men yine ellerinde “TECR‹T, YAﬁAYANLAR
ANLATIYOR” kitab› ile ‹stiklal Caddesi’ndeydiler.
Tecritin sonuçlar›n›n somut olarak anlat›ld›¤› bu kitab› herkese ulaﬂt›rmak, da¤›tmak, hapishanelerde neler yaﬂand›¤› konusunda oligarﬂinin sansürüne darbeler vurmak, herkesin sorumlulu¤u olmal›d›r.
Bu ça¤r›; devrimci, demokrat, ilerici hatta kendine “insan” diyen herkesedir. Mahallemizde, fabrikam›zda,
okulumuzda, köyümüzde, kasabam›zda, bulundu¤umuz her yerde TECR‹T kitab›n› kitlelere ulaﬂt›ral›m.
Tecrit zulmü karﬂ›s›nda “benim elimden ne gelir?”
diyenler, iﬂte sorunuza bir cevap!
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amac› ve uygulan›ﬂ yöntemi içerisinde vard›r. Fiziki olarak yaln›zlaﬂt›rma, tecrit etme mümkündür ancak tek baﬂ›na fiziki tecrit amaç de¤ildir. Fiziki tecritten amaçlanan,
düﬂünceyi de tecrit etmek, bireycileﬂtirmektir. Tecrit koﬂullar›nda da
olsa halka, halk›n sorunlar›na, ülkenin ve dünyan›n gerçeklerine karﬂ›
duyarl›l›k mümkündür. Bu bilinçle
davranmak tecrite karﬂ› mücadelenin parças›d›r. Di¤er boyutu, siyasi
olarak tecrit politikas›na karﬂ› yürütülen mücadeledir. Bu mücadele
sürmektedir.
Di¤er yan›, tecrit koﬂullar›nda da
yaﬂam›n nas›l düzenlendi¤iyle ilgilidir. Hapishanede olmak, tek baﬂ›na tecritte olmak mücadele için yapacak bir ﬂey olmad›¤› anlam›na
gelmez. Yine programs›z, disiplinsiz bir yaﬂant› sürmeyi gerektirmez.
Kendini geliﬂtirmek, süreci takip etmek, üretmek, yaz›ﬂmak, tecrit koﬂullar›nda da politik faaliyeti sürdürebilmenin olanaklar›d›r. Bir yan›yla bu olanaklar da mücadele edilerek, bedel ödenerek kazan›lm›ﬂt›r,
mücadele için kullan›lmal›d›r. Yine
programs›z, istedi¤i zaman uyuyan,
TV seyreden bir yaﬂant› da çürümeye neden olur. Kitap okumaktan,
yaz›ﬂmaya, bas›n›, haberleri takip
etmeye, uyku saatine... yaﬂant›n›n
disiplini ve program› olmak zorundad›r. Programs›z ve disiplinsiz bir
yaﬂant› tecrit politikas›n›n amac›na
ulaﬂmas›na neden olur.”

Yaﬂayanlar anlatt›, herkese
duyurmak bizim sorumlulu¤umuz

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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da havaland›rmaya ç›kar›lacak olan
tutuklu-hükümlü
aranarak ç›kar›l›r, kap› ve penceresi kapat›l›r.” Uygulaman›n onur
k›r›c› olmas› ve tecriti ifrata vard›rmas› bir yan›. Di¤er yan› ise, hava
koﬂullar› nas›l olursa olsun, so¤uk,
s›cak, ya¤mur, kar... 1 saat olan havaland›rma boyunca ‘havaland›rma hapsi’ne maruz kal›yorsun.
Tam da k›ﬂ koﬂullar›nda böyle bir
genelge iﬂte... Yine, havaland›rmaya ç›karken ve hücreye al›n›rken de
üst aramas› dayat›lmakta. Zaten havaland›rmaya boﬂ hücreden ç›kacak, yine boﬂ hücreye gireceksin bu
arama da ne ola deme!
Sonuç olarak, bu uygulamay›
kabul etmedi¤im için 5 gün boyunca tam gün kapal› hücrede kald›m,
havaland›rmaya ç›kar›lmad›m.”
Edirne F Tipi’nden Ali Osman
Köse’nin 5 ﬁubat tarihli mektubunda da ayn› uygulama dile getirildikten sonra, “hayvan ç›kar›yorlar
sanki, aﬂa¤›lamakta s›n›rs›zl›k örne¤i yap›lmaktad›r” deniyor.
Tecriti uygulayanlar, insani olan
her ﬂeyi yoketmeyi amaçl›yorlar.
Bunun yolu ise teslim almaktan geçiyor. Tutsa¤›n att›¤› her ad›mda

“Havaland›rma Tecriti”
Tecrit politikas›n›n sadece bir ve üç kiﬂilik hücrelere
kapatmak olmad›¤›n› s›kça
dile getirdik. Her uygulama,
bu politikay› bütünlemeye
göre düzenlenmiﬂtir. Oligarﬂik iktidar›n Adalet Bakanl›¤›, tecritle istedi¤i sonucu alamaman›n,
(düﬂünce de¤iﬂikli¤i, nedamet getirtme...) çaresizli¤i içinde her gün
yeni uygulamalara imza atmaktad›r.
Son günlerde birçok mektupta
yeralan uygulamay›, Edirne F Tipi’ndeki Ercan Kartal’›n 13 ﬁubat
2006 tarihli mektubundan aktaral›m:
“19 Aral›k’›n y›ldönümünde
yapm›ﬂ oldu¤umuz açl›k grevi nedeniyle verilen ‘hücre cazalar›n›’
uyguluyorlar. Yine boﬂ bir hücrede
30 Ocak-4 ﬁubat tarihlerinde uygulad›lar. Ve yeni bir uygulamayla daha yüzyüze geldik. Anlaﬂ›lan o ki
her ﬂeyden yoksun olarak boﬂ bir
hücreye atmak yetmiyor. Demiﬂtik ya, ‘tecritin s›n›r› yok!’
Yeni uygulama, Adalet Bakanl›¤›’n›n (yeni) genelgesine dayand›r›lmakta. Genelgede denilmekte ki;
“Hücre cezalar›n›n uygulanmas›n-

karﬂ›lar›na ç›kar›lan “cezalar” ise,
bunu sa¤lamak için kullan›l›yor.
Ancak direniﬂ ve tutsaklar›n kararl›l›¤› “cezalar›n cayd›r›c›l›¤›n›” yoketmektedir. Ölümü göze alanlara ceza neyler! Yeni uygulama da “cezalar› nas›l cayd›r›c› hale getiririz”
düﬂüncesinden do¤uyor. Cezalar›n
cayd›r›c› olmas›n›n faﬂizm aç›s›ndan anlam› ise aç›kt›r; bizim istedi¤imiz gibi düﬂünecek, bizim istedi¤imiz gibi yaﬂayacaks›n›z! Tutsaklar›n cevab› da, 6 y›ld›r biliniyor;
kendi düﬂüncelerimizle birlikte
onurlu yaﬂam ya da ölüm!

“Ya tecrit kalkar
ya da tabutum ç›kar”
DHKP/C Davas›’ndan
Fatma Koyup›nar, TKEP/L
davas›ndan Serpil Cabadan’›n d›ﬂ›nda bir tutsak daha ölüm orucunda. Edirne F Tipi’ndeki tutsaklardan Ali Osman Köse’nin 5 ﬁubat 2006 tarihli mektubundan aktar›yoruz bu bilgiyi:
“Geçenlerde ﬁehmuz Poyraz’dan
faks geldi. Ölüm orucuna baﬂlad›¤›n›
gazetelerden ö¤renince yazm›ﬂt›k.
ﬁöyle diyor;
‘F Tiplerinde, di¤er cezaevlerinde ve A. Öcalan üzerinde uygulanan
tecritin kald›r›lmas› için özgür irademle 9 Aral›k 2005 tarihinde ölüm
orucuna baﬂlad›m. Ya ‘F tiplerinde,
di¤er cezaevlerinde ve A. Öcalan
üzerinde uygulanan tecrit kald›r›lacak, ya da buradan tabutum ç›kacak.’”

grevlerinde yaﬂam›n› yitiren 121 kiﬂi d›ﬂ›nda, hastal›k ve sakatl›¤a u¤rayan
kaç kiﬂi vard›r; sa¤l›k sorunlar›na ilgisiz kal›nd›¤›
do¤ru mu?

Tecrite iliﬂkin soru önergesi
TAYAD ve tecrit konusundaki duyarl› sendika,
DKÖ ve oda temsilcilerinden oluﬂan heyetlerin Ankara’da yapt›klar› görüﬂmelerin ard›ndan, CHP ‹zmir
Milletvekili Ahmet Ersin’in F Tipi ve ölüm oruçlar›
ile ilgili soru önergesi verdi¤i ö¤renildi.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek taraf›ndan cevaplanmas› talebiyle, Meclis Baﬂkanl›¤›'na verdi¤i soru önergesinde, ölüm oruçlar›n›n sürdü¤üne, aç›l›ﬂlar›ndan bu
yana geçen 5.5 y›ll›k süre içinde F Tipi cezaevleriyle ilgili ﬂikayetlerin azalmay›p aksine artt›¤›na dikkat çeken Ersin, ﬂunlar› sordu:
- ''F Tipi cezaevlerindeki ölüm orucu ve açl›k

- F Tipi cezaevlerinde
rastlanan psikolojik sa¤l›k
sorunlar› nelerdir; nedensiz sald›rganl›k olaylar›nda
art›ﬂ oldu¤u do¤ru mu?
- Bu cezaevlerinde süren
açl›k grevi ve ölüm oruçlar›n›n nedenleri nelerdir?''
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Ersin’e “teröre destek veriyorsunuz,
susun” demeden,
tecriti inkara sapmadan, 5 y›ld›r tekrarlanan demagojileri
yinelemeden, cevap
verebilecek mi?

mesaj vermekten geri durmad›. “Bakanl›k'tan edilece¤imi düﬂünmek istemiyorum. Ben iyi niyetli düﬂünmek istiyorum” diyen Tüzmen, Erdo¤an'›n, kendisini
bakanl›ktan almas›n›n “kötü niyet” olaca¤›n› ima ederek, “birbirimizi biliriz, hepimiz ayn›y›z” demeye getirdi.

Yolsuzluk iktidar›
AKP’ye seçim kazand›ran temel
propagandalardan birinin, “yolsuzlukla mücadele” oldu¤u biliniyor.
Daha o gün, bunun koca bir yalan
oldu¤u aç›kt›. Zira, Baﬂbakan ve kimi bakanlar dahil olmak üzere onlarca AKP milletvekili s›rt›nda yolsuzluk soruﬂturmalar› ile meclise
gelmiﬂlerdi. Bu nedenle son süreçte
yo¤unlaﬂan yolsuzluklara bakarak,
“AKP’de düzgün bir adam yok
mu?” sorusu yanl›ﬂ bir soru olur.
Nitekim, yolsuzlu¤a, haks›z kazanca, usulsüzlüklere al›ﬂm›ﬂ olan
AKP’liler, iktidar koltu¤unda da
soymaya devam ediyorlar. ﬁimdi
bunlardan baz›lar› ortaya ç›kmaya
baﬂlad›. Ki, ç›kmayan daha onlarcas› var. Maliyenin yönetiminde olan
Kemal Unak›tan’›n her gün ortaya
ç›kan yolsuzluklar›na ayr›ca gelece¤iz, yeni usülsüzlük dosyas› ise,
Kürﬂad Tüzmen’e ait. D›ﬂ Ticaret
ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet
Bakan› Tüzmen’in, milletvekili olmadan önce, yönetim kurulu baﬂkan› oldu¤u dönemde “Eximbank'›
EGS D›ﬂ Ticaret'e verilen krediler
yüzünden 64 trilyon lira zarara
soktu¤u” ortaya ç›kt›.
Tüzmen suçlamalara karﬂ›, tüm
soyguncular gibi, “ekonomi düzelirken y›prat›lmak istendikleri”
aç›klamas› yapt›. Di¤er AKP’liler
gibi “dokunulmazl›¤›” nedeniyle
hakk›nda soruﬂturma aç›lamayan
Tüzmen’in bakanl›¤a devam edip
etmeyece¤i ise, Baﬂbakan’›n karar›na ba¤l›. Tüzmen, bu konuda da

Peki Baﬂbakan, Tüzmen’i, tam
da yeni yolsuzluklar yapabilece¤i
bir bakanl›kta tutar m›? Parti içi çat›ﬂmalar farkl› bir sonuç ortaya ç›karmazsa, tutar! Zira, maliyeyi, her
gün yeni bir yolsuzlu¤u ortaya ç›kan aleni h›rs›za teslim eden kim?

Unak›tan Ailesi, Erdo¤an’›n
‹zni ‹le Soyuyor Halk›
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan,
h›rs›zl›¤› ars›zl›¤a vuran burjuva
politikac›l›¤›n›n tipik bir örne¤i olarak ﬂimdiden tarihe geçti. Hakk›nda
meclise verilen gensoru, AKP’lilerin oylar›yla reddedilen Unak›tan,
yolsuzluklar› üzerine tart›ﬂmalar›n
en hararetli sürdü¤ü günlerde dahi,
aile ﬂirketine avantalar yaratmaya,
kendi ad›n› taﬂ›yan likidite yumurta
reklamlar›na devam ediyordu. Müslümanlar› “faizsiz kazanç” tuza¤›na
düﬂüren Albaraka yönetimindeyken
çember sakall› olarak dolduruyordu
kasas›n›, ﬂimdi “kravatl›” olarak
soymaya devam ediyor.
Ancak yolsuzluklar› öylesine ayyuka ç›kt› ki, bu durum kimi AKP
milletvekillerini dahi rahats›z eder
hale geldi. Baz› milletvekilleri kamuoyuna aç›k mektuplarla Unak›tan’›n istifas›n› istediler. Bu milletvekillerinin CHP’nin gensorusunda
“partilerini yaln›z b›rakmama” gerekçesi ile, Unak›tan’› aklayan oy
vermeleri, yolsuzlu¤a karﬂ›tl›klar›ndaki samimiyetsizli¤in göstergesi
olsa da, saklanamayan bir gerçek
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var ki, o da Unak›tan’›n s›rt›n› Tayyip Erdo¤an’a dayayarak halk›n gözünün içine baka baka kasas›n› doldurmaya devam etmesidir.
Bilindi¤i gibi, Unak›tan zaten
s›rt›nda yolsuzluk, usülsüzlük soruﬂturmas›yla meclise geldi. Ortaya
ç›kan ilk icraat›, o¤lunun m›s›r ithalat›nda milyarlar kazanmas›n› sa¤layan düzenleme oldu. K‹T’leri
“babalar gibi” satt›kça, kendi kasas›na da halk›n paras› akt›. Özelleﬂtirmelerde doludizgin gittikçe, burjuva medya yolsuzluklar›n› ön plana ç›karmad›. Elbette as›l sorumlu,
Erdo¤an’dan baﬂkas› de¤ildi, ‘Kemal Abisi’ kasay› doldurdukça O,
kolkanat gerdi. Bugün de yolsuzluklar›n› yazan bas›n› suçlayarak
korumaya devam ediyor.
Unak›tan’›n ortaya ç›kan son icraatlar›na bakal›m:
- O¤lu Abdullah Unak›tan'›n ﬂirketinin ikinci kez m›s›r ithalat›nda
gümrük vergisinin düﬂürülmesinden
yararland›¤› ortaya ç›kt›. O¤ul Unak›tan'›n ﬂirketinin, gümrük vergi
oran› % 80 olarak uygulanan m›s›r
için 3 ayl›¤›na oran›n % 25'e düﬂürülmesinin ard›ndan 582 ton 225 kilogram m›s›r ithal etti¤i anlaﬂ›ld›.
Bu üç ayl›k düzenleme ile % 55 kazanç sa¤lam›ﬂ oldu. (Toplam 366
milyar lira)
- Likid ve pastörize yumurtan›n
% 18 olan KDV’si % 8’e indirildi.
Bu “küçük” ayarlama ile o¤lunun
ﬂikreti milyarlar kazand›. Halk kuﬂ
gribi ile u¤raﬂ›p, itlaf edilen kümes
hayvanlar›n›n bedelini nas›l alaca¤›n› düﬂünürken, Unak›tanlar ayn›
günlerde toplad›¤› yumurtalar›
“pastörize” olarak piyasaya sürüyor, “kuﬂ gribi” korkusunu ranta çeviriyordu. Kendi ad›yla üretilen yumurtan›n pazar pay›ndaki anormal
art›ﬂ›n, kuﬂ gribi korkusundan çok,
“Unak›tan” markas› ile do¤rudan
iliﬂkisi ise malum. Siyasi güç, ekonomik rant için böyle kullan›l›yor.
- Avantac› kiﬂilik ve pervas›z
h›rs›zl›k o kadar s›radanlaﬂm›ﬂ ki,
milletvekillerinin lojmanlarda oturmas› güya yasak, ama Maliye Bakan› lojmanda oturmakla kalm›yor,

göstermelik aidat›n› (275 YTL) dahi devlete ödetiyor.
- Koltu¤un avantaj›n› sonuna kadar kullanan Unak›tan ailesi, yeni
sektörlere girdi. O¤ul Unak›tan, Alman otomotiv tekeli Volkswagen’in
yetkili bayii oldu. Girdi¤i sektörü,
babas›n›n ç›kard›¤› yasalarla ihya
eden o¤ul Unak›tan sayesinde, otomobil ithalat›nda da kimi düzenlemeler gündeme gelirse ﬂaﬂ›rmay›n.
- K›z› Zeynep Basutçu Unak›tan'›n Telsim ihalesi için Vodafone
Firmas›’na arac›l›k yapt›¤› anlaﬂ›ld›.
Ofer’e usülsüz ihaleler; kaçak
villalar; Etibor dinlenme tesislerinin
sat›ﬂ›nda usülsüzlük; 2005 y›l›nda
yaklaﬂ›k 22 trilyon 163 milyar lira
ciro yapan aile ﬂirketinin devlete
“s›f›r” KDV ödemesi; milyarlarca
dolar sermayeli ﬂirketlere ortak olan
Eleﬂtiriye tahammülsüzlük:
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah
Gül’ün, “gazeteciler, yabanc› diplomat ve servislerin
manipülasyonuna aç›k” demesi, burjuva bas›n taraf›ndan tepkiyle karﬂ›land›.
Ayn› bas›n›n; 19 Aral›k Katliam›’ndan, Kürdistan’da yaﬂananlara, devrimcilerle ilgili kontra haberlerde M‹T’in,
polisin yönlendirmesinde olmalar›nda bir sorun görmemeleri bir yana, Gül’ün zihniyeti, AKP iktidar›n›n eleﬂtirildi¤i, iﬂine gelmeyen her
konuda, bas›n› suçlayarak
iﬂin içinden ç›kma anlay›ﬂ›n›n bir yans›mas› ve eleﬂtiriye tahammülsüzlüklerinin
göstergesi. AKP’nin defterinde “bas›n özgürlü¤ü” süslü bir laf olman›n ötesinde
hiçbir anlam taﬂ›maz. Erdo¤an’›n Penguen Dergisi’nin
karikatürlerine iliﬂkin Yarg›tay karar›na dahi “tan›m›yorum” demesi, bu zihniyeti
yeterince somutluyor. Tayyip’in eleﬂtiri karﬂ›s›ndaki
tahammülsüzlü¤ü, kiﬂisel
de¤il politik özellikleridir.

1

eﬂ, o¤ul ve k›z›n›n vergi mükellefi
dahi olmamas› ve ﬂirketlere ortakl›klar›n›n hangi paralarla gerçekleﬂti¤inin belirsiz olmas› ve daha
birçok örnek. Unak›tan tüm bu icraatlar› ile, halktan “vergi” diye toplanan paralar› kasas›na ak›t›yor. Baﬂbakan’›n “kestik” dedi¤i hortumun
ucunun nereye ba¤l› oldu¤u ortada.
Baﬂbakan a¤z›n› açt›¤›nda, iﬂçiye, memura, köylüye “yok ki verelim” z›lg›t› çekiyor. Halk›n paras›n›n nereye gitti¤inin küçük bir örne¤idir, Unak›tan ailesi. Ancak bilinmektedir ki, Unak›tan hiçbir ﬂeyi
Erdo¤an’›n bilgi ve onay› d›ﬂ›nda
yapm›yor, bu nedenle do¤ru ifade
“AKP Ailesi” olmal›d›r. Halk› soyma s›ras› ﬂimdi bu “Aile”dedir.
Burjuva politikas›n›n kural› iﬂliyor; iktidar koltu¤una oturanlar, ister islamc›, ister milliyetçi, ister de-

‘‹slamc›lar daha
dürüsttür’ yalan›yla koltu¤a oturup, kasalar›n›
dolduran efendiler; yiyin yiyebildi¤iniz kadar! Ama
unutmay›n ki, bu ülkenin iﬂçisi, emekçisi; kocaman
öfkeli gözleriyle sizi izliyor, yoksul elleriyle
yakan›za yap›ﬂaca¤› günler de gelecek.
mokrat geçinsin, en temel iﬂi kasas›n› doldurmak oluyor.

AKP demokrasisi! 3

2

Demek Tayyip’i protesto edersin!
Erdo¤an ile tart›ﬂan Mersinli çiftçi
Kemal Öncel’in, baﬂbakandan “özür diledi¤i” haberleri yeralm›ﬂt› bas›nda. Öncel,
“özür dilemedim, dilettirildim” aç›klamas›
yapt›. Öncel’in özür dilettirilmesi süreci ise
tam bir mafya yöntemiyle gerçekleﬂmiﬂ.
AKP Milletvekilleri Ömer ‹nan ve Mustafa
Eyicio¤lu'nun kendisini Baﬂbakan’la buluﬂturmak istediklerini, kabul etmeyince, tehdit edilerek kaç›r›ld›¤›n›, para teklif edildi¤ini anlatan Öncel, 27 ﬁubat günü bas›n toplant›s› yapt›. Protesto sonras› AKP örgütünün, asker arkadaﬂ› Hanifi Çelik'i devreye soktu¤unu belirterek, Çelik'in konuﬂmas›n›n bir bölümünü bas›na dinletti. Çelik'in kendisini AKP milletvekilleri ile telefonla görüﬂtürdü¤ünü, onlar›n
AKP'nin meclisteki grup toplant›s›nda ve Baﬂbakan'›n çevre illere yapaca¤› gezilere kat›larak özür dilemesi konusunda bask› yapt›klar›n› söyledi. Silifke'ye götürüldü¤ünü kaydeden
Öncel ﬂöyle konuﬂtu: “Orada bir televizyona
ba¤land›m ve özür diledim. Sonra beni Anamur'a götürdü. Amaçlar› 5-10 gün al›koymak
ve Ankara'ya götürmekti. Ancak gitmeyece¤imi, Erdo¤an'›n elini öpmeyece¤imi söyledim.
Para tekliflerini kabul etmedim. ‹ki gün sonra
eve gelmeme izin verdiler.”
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Demokratik eylem
“huzur bozuyor”
Yarg›tay’›n dahi “demokratik hak” olarak de¤erlendirdi¤i, iﬂ b›rakma
eylemi, ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu taraf›ndan,
huzur ve güven ortam›n›
zedeleyici bulundu. Geçen
y›l Ö¤retmenler Günü'nde
E¤itim-Sen'in düzenledi¤i
eyleme yönelik yasa¤› ve
polisin vahﬂi müdahalesini
savunan Aksu, “ö¤retmenlerin eylemlere kat›lmas›n›n okullardaki huzur ve
güven ortam›n› zedeledi¤ini” ileri sürdü.
Hâlâ bu iktidar›n demokratl›¤›ndan, hak ve özgürlükleri tan›d›¤›ndan sözedebilen var m›? ‹stedikleri hakk›n› aramayan, susan bir
toplum.

Ö¤retmenlerin kafas›, “huzur
bozduklar›” için Aksu’nun emriyle k›r›ld›

“Kredi Kart›” Neye Hizmet Ediyor?
Yasa, Sorunu Çözer Mi?
‹ntiharlara neden olan ve yüzbinlerce insan› ilgilendiren Kredi
Kartlar› Yasas› 24 ﬁubat günü meclisten geçti.
Yasaya göre; borcu için ihtar çekilmiﬂ veya haklar›nda icra iﬂlemi
baﬂlat›lm›ﬂ ya da 31 Ocak 2006 tarihine kadar temerrüde düﬂmüﬂ olan
kart borçlular›, 60 gün içerisinde
kredi kart› veren kuruluﬂa baﬂvuracak ve taksitle ödeme talep edecek.
Buna göre düzenlenecek ödeme
plan› ile “borçlu”, yüzde 18 faiz ile
18 eﬂit taksitle ödeme yapacak.
Yasan›n geçici çözüm getirdi¤ini
söyleyen Tüketiciyi Koruma Derne¤i Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Ali Çetin, Kredi Kart› Yasas›’n›n, kart borcunun asgarisini ödeyerek, borcunu
öteleyen tüketicilere çözüm getirmedi¤ini kaydetti ve “AKP gelecekteki bunal›mlara kap›y› aç›k b›rakt›”
dedi.
As›l sorumlunun “hukuka ayk›r›
kullan›mdan dolay› gerekli önlemleri almayan, kimlik ve imza kontrolleri yapmayan üye iﬂyerleri oldu¤unu” dile getiren Çetin, bankalar›n, yeterince kâr ettiklerini ve kârlar›n›n yüzde 60’dan fazlas›n› kredi
kart›, bireysel tüketici kredilerinden
sa¤lad›klar›n› hat›rlatt›.
Çetin’e göre, yasan›n en önemli
eksikli¤i; kart borcunun sürekli asgarisini ödeyen ama ödeme güçlü¤ü
içinde bulunan tüketicilere hiçbir
çözüm öngörmemesi.
“Yasa sorunu çözüyor mu?” So-

runun teknik
boyutuyla
cevab›, Tüketiciyi Koruma Derne¤i’nin aç›klamas›nda da aç›kça ifade edilmektedir. Bu, AKP iktidar›n›n günü kurtarma politikas›n›n klasik bir yans›mas›d›r. Yar›n ne olaca¤› AKP için bugünün sorunu de¤ildir.
Ancak dile getirilen eksiklikler
giderilmiﬂ olsayd› dahi, “Kredi kart› ma¤durlar›n›” ortaya ç›karan sorun çözülmüﬂ olmayacakt›. Çünkü
as›l sorun, insanlar›n yaﬂamsal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için kredi kartlar›na ihtayaç duymas›ndad›r. Bu
gerçek de¤iﬂmeden, hiçbir çözüm,
gerçekte bir çözüm olmayacakt›r.
Ve bu sistem daima bankerzedeler,
kartzedeler ya da baﬂka “zedeler”
yaratmaya devam edecektir.

Sömürü sisteminin
“sübap”lar›ndan biri
Kredi kartlar›n›n nas›l kullan›ld›¤›n› art›k herkes biliyor.
Ezici bir ço¤unluk, bu kartlarla
lüks yaﬂam idame etmiyor, kelimenin tam anlam›yla “yaﬂamaya” çal›ﬂ›yor. Bir kart›n borcunu bir baﬂka
kartla, onunkini ötekisiyle... döngüsü de böyle oluﬂuyor.
Burjuva bas›ndan bir yazar›n da
dile getirmek durumunda kald›¤› gibi, “Kredi kart› borçlar›n› ödeyemeyenler, intihar edenler, bu kartla-

r›yla araba, yat, kat almad›lar. Büyük ço¤unlu¤u günlük yaﬂamlar›n›
sürdürmek, kar›nlar›n› doyurabilmek için kulland›lar. O kartlar sayesinde bir çok insan gece aç yatma
gerçe¤ini biraz öteleyebildi, hepsi
bundan ibaret!” (Mehmet Y›lmaz,
Hürriyet 25 ﬁubat)
Tam da burada, kredi kartlar›n›n
bankalara sa¤lad›¤› kârlar, karﬂ›l›¤›
olmayan tüketimle kapitalistlere
sa¤lad›¤› kârlar d›ﬂ›nda bir iﬂlevi de
ortaya ç›k›yor. Sistem aç›s›ndan bir
sübap iﬂlevi görüyor. Açl›k ve yoksullu¤un isyana dönüﬂmemesi, sistemin bekas› için bir sübap.
Aile içi ekonomik dayan›ﬂma,
bir sektör haline getirilen gayrimeﬂru alan ve daha baﬂka biçimlerde sistem hep bu tür sübaplara ihtiyaç duyar. Daha yeni aç›klanan devletin resmi rakamlar› dahi, artan
yoksullu¤a dikkat çekmektedir. Yine ayn› araﬂt›rma, iﬂsizli¤in azalmad›¤›n› söylemektedir. Her gün yeni
bir ürüne zam gelmektedir. Böyle
bir ülkede, yoksullar›n hoﬂnutsuzlu¤unu sürekli bir bask› alt›nda tutman›n mümkün olmad›¤›n› oligarﬂi de
bilir. “Sübap”, iﬂte bu aﬂamada görevini yerine getirir. Kaybedecek
hiçbir ﬂeyi olmayan örgütsüz kitleler, “kar›nlar›n› doyurabildiklerine
sevinmelerine” ikna edilirler. Yoksullar, düﬂük ücretle yaﬂam savaﬂ›
veren emekçiler bu oyuna geldikleri sürece de, her geçen gün yoksulluklar› büyümeye, iﬂsizler ordusuna
yenileri kat›lmaya devam edecektir.
“Sübap”, tüm bunlar› engelleyen
de¤il, bunlara karﬂ› tepkiyi nötralize
eden bir unsurdur sadece.
“Ötelenen” açl›k, ötelenen isyand›r ayn› zamanda.

gelirden ald›¤› pay yüzde 6 idi. Bu 2004'te de¤iﬂmedi. ‹kinci, üçüncü ve dördüncü gelir dilimindeki
ailelerin ald›klar› paydaki art›ﬂlar ise, burjuva ekonomik ölçülerinde dahi “ihmal edilebilir” düzeyde
kald›.
En büyük yoksulluk ise, yine k›rsal kesimde yaﬂayan
ailelerde ortaya ç›kt›. Baﬂbakan Erdo¤an’›n büyük
bir s›n›f kini ile her f›rsatta sald›rd›¤›, aﬂa¤›lad›¤› ve
susturmaya çal›ﬂt›¤› köylülük bir önceki y›la göre daha da yoksullaﬂt›.

‘Ekonomi düzeldi’, uçurum sürüyor!
Halk›n durumu AKP iktidar›n› yalanl›yor, kendi rakamlar› da yalanl›yor bu iktidar›. “Ekonomi düzeldi” diyen iktidar›, 27 ﬁubat günü '2004 Y›l› Hanehalk›
Bütçe Anketi'nden elde edilen sonuçlar› aç›klayan
Türkiye ‹statistik Kurumu (T‹K) da yalanlad›.
Buna göre; gelir da¤›l›m›ndaki eﬂitsizlik sürüyor.
En alttaki yüzde 20'lik dilimin 2003 y›l›nda toplam
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Baﬂl›¤a ç›kard›¤›m›z “mesaj”›n gizli ya da aç›k bir biçimde, medyadaki reklamlardan TV dizilerine,
al›ﬂveriﬂ ma¤azalar›n›n spotlar›ndan “nas›l bir insan olmam›z gerekti¤inin” dayat›ld›¤› propaganda
kampanyalar›na kadar her alanda
beynimize zikredildi¤ini görürüz.
Hemen ﬂimdi ve hep daha fazla tükettirmek, kapitalizm aç›s›ndan
hemen ve hep daha fazla kâr›n
yoludur. Tüketen içinse, bugün
neredeyse bir kimlik/kiﬂilik oluﬂturman›n yolu haline getirilmiﬂtir.
Örne¤in, cep telefonunun bir “ihtiyaç” oldu¤unu kabul edersek,
kapitalizm tüketicinin bir cep telefonu alarak bu ihtiyac›
karﬂ›lamas›yla yetinmez.
Fonksiyonel olarak o ihtiyaçla çok da alakal› olmayan yeni modeller, hatta
renklerle oluﬂturulan albenili reklam kampanyalar›,
tüketim kültürünün esiri haline
getirilmiﬂ bireyde, “bugünün yaﬂam trendi bu! Almazsan, sen eksik, ça¤d›ﬂ› bir insans›n” duygusunu yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Özellikle gençlerimizde, d›ﬂar›dan
pompalanan bu duygunun etkilerine s›kça tan›k oluruz. Dayat›lan
yaﬂam tarz›n›n fark›nda olmadan,
sürekli olarak bu “yaﬂam trendi”ne uyum gösterilmeye çal›ﬂ›l›r.
Genç tüketici, “y›rt›k kot” giyemedi¤inde sadece kendini “demode” görmez, ayn› zamanda, örne¤in “özgür genç” kimli¤ine büyük
bir darbe vuruldu¤unu düﬂünür.
“Özgürlük”, o kotu giymektir. ‹nsan ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak, yaﬂam› kolaylaﬂt›rmak için üretilen
(böyle olmas› gereken) mal, art›k
“hayata tutunman›n” adresi haline getirilmiﬂ, bir “kimlik de¤eri”
oluvermiﬂtir. Bir baﬂka deyiﬂle
kimlik de¤eri, bir mal›n kullan›m
ve üretim de¤erlerinin üzerine
ç›km›ﬂ, önüne geçmiﬂtir. Tüke-

tim, gittikçe tek mutluluk kayna¤›
oluyor ve bireyin kendisini “tan›mlama” ﬂekline dönüﬂüyor.
Al›ﬂveriﬂin bir “hoby” olarak görülmesi, baﬂka nas›l aç›klanabilir.
Üniversite gençli¤i üzerinde yap›lan bir araﬂt›rma, 12 Eylül öncesi
“de¤erleri” aras›nda “özgürlük”
gibi kavramlar baﬂ› çekerken, bugün bunun yerini “iyi para kazanma”n›n ald›¤›n› söylüyordu. Bu
tür sonuçlarda, birinci etken devrimci mücadelenin gerilemesi ise,
buna ba¤l› olarak di¤er yan›n› da,
12 Eylül’den bu yana yükselen
“piyasa de¤erleri”dir. ‹nsan›n de¤ersizleﬂtirildi¤i piyasa ekonomisi
kendi kültürünü de beraberinde
yaratmaktad›r, ki tüketim kültürü,
bu süreçte bilinçli olarak pompalanm›ﬂt›r.
Türkiye’de gençli¤in cunta sonras›
ﬂekillendirilmesinde ve sisteme
uygun tipler haline getirilmesin-

kültürü ve bunun beslendi¤i kapitalizmin ideolojisi aras›ndaki paralellik tesadüf de¤ildir.
Burada karﬂ›m›za bir baﬂka gerçek
ç›kmaktad›r. O da, tüketim kültürünün kapitalistlere sadece daha
fazla kâr sa¤lamakla kalmay›p,
ayn› zamanda ideolojik olarak da
örgütleyici bir iﬂlev görmesidir.
Daha fazla kâr ile sistemin devaml›l›¤›n› sa¤lamaya çal›ﬂan kapitalizm, ideolojik olarak da sisteme uygun insan tipleri yaratmaktad›r. Bu da, tekellerin beslendi¤i
sistemin ömrünü uzatan ve uzatt›¤› oranda da yine kârlar›n› katlayan bir iﬂlev görmektedir. Kapitalistin kârlar›n› katlayan bu döngü,
insan› ise tam anlam›yla ö¤ütmekte, kimliksizleﬂtirmektedir.
Yukar›da sözünü etti¤imiz, tüketimin kimlik de¤eri haline getirilmesi süreci iﬂte burada anlam›n›
bulmaktad›r. Yoketti¤i kimli¤in
yerine böyle çarp›k bir
kimlik anlay›ﬂ› yerleﬂtirmektedir. Hal böyle olunca, düﬂünün ki, kendine
sunulan kimli¤in olmazsa
olmaz› olarak gördü¤ü
nesnelere ulaﬂmay›, hep daha
fazla tüketmeyi yaﬂam amac›na
dönüﬂtüren unsurlar, sistemi sorgular m›? Ona karﬂ› mücadele
eder mi?
Tüketim kültürünün sadece tüketebilecek düzeyde gelire sahip
olanlar› kapsad›¤› da düﬂünülmemelidir. Halk›n en yoksul kesimlerinin gençli¤i de
bu bombard›mandan pay›n›
almaktad›r.
Gençlerimize TV
dizilerinden magazin programlar›na kadar sunulan ve “böyle
olmal›s›n, olabilirsin” denilen ve
özenti duyulmas› sa¤lanan yasunulan sadece bir
ﬂamlara ulaﬂ“giyim” de¤il, ayn›
mak için girilen
batakl›klar›n örzamanda bir kiﬂinekleri hiç de az
lik, bir gençlik tipi
de¤ildir.

Hemen ﬂimdi tüketin
Hep daha fazla tüketin
de, çeﬂitli yöntemlerle birlikte bu
kültürün katk›s› da gözard› edilemez. Bask› araçlar› ile sindirilen
gençlik, ideolojik sald›r›lar alt›nda
depolitize edilmiﬂ ve en genel deyiﬂle “daha insanca yaﬂan›labilecek bir dünya/ülke” mücadelesi
ve idealinin, bu kavgayla bütünleﬂen de¤erlerin yerini, kapitalizmin
de¤erleri alm›ﬂt›r.
Örne¤in, geçen hafta bu köﬂede;
“Bu kültürün pençesinde ‘zaval›laﬂan’ insana sürekli olarak ‘al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmesi’ dayat›l›r”
demiﬂtik. Ki, kapitalist sistemin
“arzuyu sürekli olarak tahrik etme” yönü bilinir. ‹nsana, onun insani yönleriyle de¤il, bir tüketim
unsuru olarak bakar kapitalizm.
Ve sürekli tükettirmek için de çeﬂitli araçlarla uyar›r, kiﬂinin tatmin
olmas›na asla izin vermez.
Sevgilerini, aﬂklar›n› günü birlik yaﬂayan, bilimselli¤in yerini sürekli
de¤iﬂen bir s›¤l›¤›n ald›¤›, alabildi¤ine konformist, “doyumsuz”
ve idealsiz gençlik ile, tüketim
25
5 Mart 2006 / 42

Gazi
Ümraniye
Katlettiler!
Katliamc›lar
cezas›z
kald›!
Mücadelemiz
adalet yerini
buluncaya
kadar...

11 y›l oldu. ﬁehitlerimiz yat›yor Gazi Mezarl›¤›’nda.
Adalete susuzlu¤umuzun an›t› gibi dikiliyor mezar taﬂlar›. Dökülen kan›m›z›n hesab›n› soraca¤›z. Adaletten
baﬂka hiçbir ﬂey Gazi’den yükselen hesap sorma sloganlar›n› dindiremez. Baﬂka hiçbir ﬂey so¤utamaz yüre¤imizi. 11 y›ld›r bunun için katillerin yakas›n› b›rakmad›k
mahkeme salonlar›nda. Bunun için 11 y›ld›r, her y›ldönümünde Gazi’den adalet isteyen sesimizi yükselttik.
Yine yükseltece¤iz. Yine adalet isteyen sesimizle yank›lanacak gökyüzü...
11 y›l geçti katliam›n üzerinden. Ony›llar da geçebilir. Bu kavga üç beﬂ günlük bir kavga de¤ildir. Adaletin
yerini bulaca¤› bir düzene ulaﬂ›ncaya kadard›r.
O güne kadar da 1995 y›l›n›n 12 Mart’›nda Gazi’de
yaﬂananlar› unutturmayaca¤›z. Kontrgerilla katliam›n›n
üstünün örtülmesine izin vermeyece¤iz.

Ölen bizdik, direnen biz!
12 Mart akﬂam saatlerinde Gazi'de dört kahvehane
ve bir pastane, kontrgerilla taraf›ndan tarand›. Kontrgerilla elemanlar›, geride bir ölü ve onlarca yaral› b›rakarak, polis himayesinde Gazi’den ç›kt›lar.
Katliamc›lar›n yüzünü görmemiﬂti Gazililer. Ama
kim oldu¤unu çok iyi biliyorlard›. Katleden DEVLET’ti. Gazi’de yank›lanan kurﬂun sesleri, kimseyi evine hapsedemedi. Kimseyi sindiremedi sokaklarda dolaﬂan kontrgerillac›lar. Halk bir anda sokaklar› doldurdu.
Gazi'nin dört bir yan›ndan gelen yaklaﬂ›k bin Gazili,
önlerinde Cepheliler, yürüyüﬂe geçtiler. Sald›ran devletti, hedef karakol!
Say›lar› o k›sa sürede iki bine ulaﬂt› Gazililer’in. Kad›n, erkek, genç, çocuktular. Çoktular... Kürt, Türk, alevi, sünni, halkt›lar. Pir Sultan soyu, Bedrettin torunlar›yd›lar. Onurluydular. Biliyorlard›, sald›r› onurlu bir
halk olmalar›nayd›. Sald›r›, zalime direnen bir semt olmalar›nayd›. Sald›r›, semtlerinden yükselen özgürlük,
ba¤›ms›zl›k, adalet seslerineydi.
Gazililer, “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z”,
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla karakola
yürürken, suçlular, suçlar›n›n fark›nda olarak karakola
takviye güç y›¤›yorlard›. Panzerler eﬂli¤inde gelen çevik kuvvet halk›n üzerine ateﬂ açt›. Ama halk da¤›lmad›. Barikatlar kurarak geri çekildi. Polis ilerledi¤inde
taﬂlar, sopalarla polisi püskürttü. Bu çat›ﬂma üç gün boyunca Gazi sokaklar›na hakim olacak bir ayaklanman›n
ilk anlar›yd›.
Katliamc›lar, karakollar›na s›¤›nmak zorunda kal›rken, direniﬂçiler Gazi’nin dört bir yan›n› barikatlarla ördüler. Geceyar›s›, “Gazi Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› yank›lanmaya baﬂlad› Gazi’nin sokaklar›nda. Armutlu'dan, Okmeydan›'ndan, Nurtepe'den, Gültepe'den, Alibeyköy'den emekçiler Gazi’ye geliyorlard›.
‹stanbul gecekondular›n›n yoksullar› zulme karﬂ› birleﬂti o gün.
Takvim yapraklar› 13 Mart’a çevrilmiﬂti. Sabaha

karﬂ›, 04.30 s›ralar›nda, onlarca panzer, z›rhl› araç halka
karﬂ› bir kez daha sald›r›ya geçti. Binler onbinler olmadan, da¤›tmal›yd›lar bu direniﬂ oda¤›n›. Yaklaﬂan panzere karﬂ› ilk taﬂ› at›yor Cepheliler. Sonra halk›n taﬂ ya¤muru iniyor panzerlerin üzerine. Ayn› dakikalarda halka
dönük yüzlerce silah›n teti¤ine bas›l›yor. Gazi ayaklanmas› ilk ﬂehidi veriyor o anda. DHKC taraftar› Mehmet
Gündüz aln›ndan vuruluyor.

okul binas›nda pusuya yatan katiller, yürüyen halk›n
üzerine kurﬂun ya¤d›rarak beﬂ kiﬂiyi katlettiler.

Devrimcili¤in, demokratl›¤›n
s›nav yeri Gazi
Kurﬂun ya¤murlar› alt›nda bir s›nav yeriydi Gazi.
Yoksul halk›n omuzlar›nda ﬂehitlerini taﬂ›y›p ard›ndan
barikatlardan taﬂ f›rlatmaya koﬂtu¤u bir s›nav yeriydi.
Gazi’de gecekondular›n kuruldu¤u günden bu yana devrimciler vard›. Gazi’de devrimcileﬂmiﬂ bir halk vard›.
Gazi Ayaklanmas›’nda da barikatlardayd› devrimciler.
Devrimciyim, sosyalistim, komünistim, halktan yanay›m dedi¤i halde barikatlar›n ard›nda olmayanlar da
vard›. Reformist legal particiler, “devrimci, ilerici” sendikalar yoktular. Barikatlar›n ard›nda olmayan sol aç›s›ndan, Gazi, düzeniçileﬂmekte bir dönüm noktas›yd›.
Gazi barikatlar›nda halk›n yan›nda olmayanlar, ad›m
ad›m düzenin icazetine hapsoldular.
Bu hapsoluﬂ, o günden bu yana, Gazi’yle ilgili her
geliﬂmede kendini göstermeye devam ediyor. Gazi Davas›’n›n baﬂlang›c›nda “iddial›” sözler eden reformistler, tümüyle yasal, demokratik zeminde sürdürülen bu
adalet mücadelesini bile sahiplenemediler. Gazi’nin y›ldönümlerinde adalet isteyen binlerce kiﬂilik kortejler
aras›nda göremedik onlar›. Veya e¤er “ortam uygunsa”
en fazla temsili olarak kat›ld›lar.
Gazi, bir s›nav yeri olmaya devam ediyor. Gazi halk›, 12 Mart 2006’da tüm devrimcileri, demokratlar›, ilericileri, vatanseverleri, halktan ve emekten yana olan
herkesi, Gazi’ye bekliyor.

Ateﬂ alt›nda ayaklanma!
Halk hücum! ediyor katliamc›lar›n üzerine. Evet,
namlulara karﬂ› taﬂla gerçekleﬂtirilen bir hücum bu.
Korkunun eﬂi¤i aﬂ›lm›ﬂ, ölümün eﬂi¤i aﬂ›lm›ﬂ, halk ateﬂ
alt›nda yürüyor. Üç bin kiﬂi karakola giden caddede yürüyüﬂe geçiyor. Halk›n öfkesi zalimleri darmada¤›n ediyor ilk anda. Kaç›ﬂ›yor polisler. Kendilerini koruyacak
bir köﬂe, bir duvar bulunca, tekrar namlular›n› halk›n
üzerine do¤rultuyorlar...
‹ﬂte böyle bir bir ﬂehit düﬂtü Sezginler, Fadimeler,
Hasanlar... Ardarda ﬂehitler verilmesine ra¤men halk›n
direniﬂi ayaklanmaya dönüﬂüyor. Bir yandan barikatlarda çat›ﬂ›l›yor, yürünüyor, bir yandan ﬂehitler, yaral›lar
taﬂ›n›yor tahtalar›n üzerinde. Polislerin yard›m›na Z›rhl› Tugay geliyor. “Arabulucu” rolünü oynamak isteyen
askerin oyunu bozuluyor.
Panzerler sürülüyor yine halk›n üzerine. Üç Cepheli
bir panzerin üstüne ç›k›p çekiç ve sopa darbeleriyle tahrip ediyorlar panzeri. Kim ad›na, ne ad›na konuﬂtu¤u
belirsiz uzlaﬂmac›lar, halk› “sa¤duyuya” davet ediyorlar
bu arada. Sanki binlerce kiﬂinin üzerine panzerler sürülmüyormuﬂ, sanki sokak aralar›nda, yol ortas›nda insanlar kurﬂunlanm›yormuﬂ, tek baﬂ›na yakalad›klar› insanlar›n kafalar› kald›r›mlara çarp›larak iﬂkence yap›lm›yormuﬂ gibi...
Zulmün tehditlerine gö¤üs geren halk, uzlaﬂmac›lar›n seslerini de kaale almad›. Direniﬂ sürüyor; barikatlar›n ard›nda yaﬂ›yor halk. Devlet “soka¤a ç›kma yasa¤›” ilan ediyor ama barikatlar›n ard›ndan devletin yasalar›/yasaklar› geçersiz.
14 Mart’ta ayaklanma art›k daha örgütlü. Bir Halk
Komitesi kuruluyor ve halkla yap›lan toplant›n›n ard›ndan talepler belirlenip ilan ediliyor: “1-Asker ve polis
çekilecek, soka¤a ç›kma yasa¤› kald›r›lacak. 2-Gözalt›ndakiler serbest b›rak›lacak. 3-Cenazeler Gazi Mezarl›¤›na defnedilmek üzere halka teslim edilecek. 4-D›ﬂar›dan gelen halk engellenmeyecek.”
14 Mart 1995’te ayaklanan halk›n taleplerini kabul
etmekten baﬂka yapaca¤› bir ﬂey yoktu oligarﬂinin. Cenazeler teslim al›nd›. Barikatlar›n ard›nda toplanan 20
bini aﬂk›n kitle, alt› ﬂehidini topra¤a verdi...
‹stanbul’un gecekondular› ayaktayd›. Türkiye’nin
dört bir yan›nda da Gazi Ayaklanmas›’n› destekleyen
eylemler yap›ld›. 10 bin Ümraniyeli’nin katliamc›lardan
hesap sorma yürüyüﬂü, yine bir katliamla durdurulmaya
çal›ﬂ›ld›. Gazi katliam› Ümraniye’de devam etti. Bir

Tutuﬂan ayaklanma ateﬂi, kondularda
için için yanmaya devam ediyor
Gazi Ayaklanmas›, derin izler b›rakarak bitti. Ama
asl›nda hiçbir ﬂey bitmiﬂ de¤ildi. Yoksul halk gücünü
görmüﬂ, mücadele gelene¤ine böyle bir direniﬂin tecrübesini eklemiﬂti. Gazi halk›n› sindirmek için giriﬂilen
kontrgerilla sald›r›s›, devrimcilerin önderli¤inde bir direniﬂe dönüﬂtürülmüﬂ, devletin katliamc› niteli¤i yoksul
halk›n bilincine iﬂlemiﬂ, Gazi sindirilemedi¤i gibi, öfkenin ve isyan›n ateﬂi, daha da yay›lm›ﬂt›.
Oligarﬂinin Gazi’den, Gazi gibi devrimci geleneklere sahip gecekondu semtlerinden korkusunun büyüyerek sürmesi iﬂte bu nedenledir. Gecekondu semtlerine
karﬂ› sürdürülen polis sald›r›lar›n›n, faﬂist mafya sald›r›lar›n›n, yozlaﬂt›rma politikalar›n›n nedeni budur. Gazi
ayaklanmas› bitmiﬂ ama ateﬂi sönmemiﬂtir. Sönmeyecektir de. Yoksul gecekondularda açl›¤›n, sefaletin, zulmün biriktirdi¤i öfke, o közü diri tutuyor hep. O ateﬂ,
yeniden harlanaca¤› günleri bekliyor sab›rla.
Gazililer, ‹stanbul gecekondular›n›n emekçileri, 12
Mart’ta o ateﬂin sönmedi¤ini bir kez daha gösterecekler. 12 Mart’ta, bir kez daha katliamc›lar lanetlenecek.
12 Mart’ta bir kez daha halk için adalet, adalet için halk›n iktidar› istenecek!
27
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ayaklanmas›n›n
en genç ﬂehidi oldu. Fadime Bingöl, Gazi’nin en
eskilerindendi.
1974’te taﬂ›nm›ﬂt› Gazi’ye. Devrimci Solcular’›n
can dostu, Gazililer’in yi¤it ablas› olarak hep
Gazi’nin kavgas›n›n içindeydi.
26 yaﬂ›ndaki Hasan Gürgen, bir
emekçidir, Cepheli’dir, halk›n
üzerine sürülen
panzerin üzerine
ç›k›p elindeki keserle panzere vuran Hasan’d›r.
Ali Y›ld›r›m,
22 yaﬂ›ndad›r, Liseli DEV-GENÇ
iliﬂkileri içinde
görevleri olan bir
Cephe taraftar›d›r. Gazi katliam› duyulur duyulmaz Okmeydan›’nda halk› toplay›p Gazi’ye do¤ru yürüyüﬂe geçirenlerin baﬂ›ndakilerden biridir.
Panzerin üzerine ç›kan üç gençten
biri de Ali’dir. 1958 Erzurum do¤umlu, üç çocuk babas› Mehmet
Gündüz, Cephe’nin bir taraftar›
olarak, katliam› duyar duymaz soka¤a f›rlayanlardan biridir. Çat›ﬂman›n içinde emekçi elleriyle nerede ihtiyaç varsa oraya koﬂturmuﬂtur.
Tokatl›, 19 yaﬂ›ndaki konfeksiyon iﬂçisi Dinçer Y›lmaz da bir
Cephe taraftar› olarak, katliama karﬂ› halk›n öfkesini bir ayaklanmaya
dönüﬂtürenlerin içindedir.

Onlar›
katledenler
cezas›z kald›!

Halk
Adaletsiz
Kalmaz!
E¤er biz katillerin yakas›na yap›ﬂmaktan vazgeçersek, bilin ki,
Gazi’nin ﬂehitleri bizim yakam›za
yap›ﬂ›r. Gazi’yi unutmamak, unutturmamak, her ﬂeyden, herkesten
önce, Gazi Ayaklanmas›’nda topra¤a verdi¤imiz ﬂehitlerimize borcumuzdur. Onlar, kontrgerilla çeteleri
bu ülkede cirit atamas›n diye en önde yürüdüler. Ülkemiz ba¤›ms›z,
halk›m›z özgür olsun diye dö¤üﬂtüler. Gazi halk›n›n zalimler karﬂ›s›nda y›lmayaca¤›n›, boyun e¤meyece¤ini göstermek için kurﬂunlar›n karﬂ›s›nda durdular.
Ony›llard›r Gazi halk›n›n mücadelesinin örgütlenmesinin öncüsüydü Cepheliler. Ve öyle olduklar› için
bu kavgada da en öndeydiler. 6
Cepheli ﬂehit düﬂtü Gazi barikatlar›nda.
Onlardan biri Sezgin Engin’di.
Sezgin, 17 yaﬂ›nda bir Cepheli’ydi,
Liseli DEV-GENÇ içindeydi. Gazi

*
Zulme karﬂ› direniﬂ, kurﬂunlar›n
üzerine yürüyenlerle bir ayaklanmaya dönüﬂtü Gazi’de. Evde çocu¤unu b›rak›p koﬂtu kimi barikatlara.
Kimi iﬂyerini kapat›p geldi.
Onuruyla, namusuyla, inançlar›yla, düﬂünceleriyle yaﬂamak istiyordu Gazi. Özgür bir ülkede yaﬂa28
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mak istiyordu. Bunun bedeli ölüm
olsa da. Gazi barikatlar›nda ﬂehit
düﬂen Zeynep POYRAZ, Dilek
SEV‹NÇ, Fevzi TUNÇ, Reis KOPAL, Mümtaz KAYA ve Halil
KAYA, Gazi halk›n›n en yi¤itleri
olarak bu bedeli ödeyenler oldular.
Ümraniye’de de halk›n üstüne
çevrilmiﬂti namlular. Ümraniye’de
de üzerlerine çevrilmiﬂ namlular›n
üzerine yürüdü halk. Genco DEM‹R, Hakan ÇABUK, ‹smihan
YÜKSEL, ‹smail BALTACI, Hasan PUYAN ve Yaﬂar AYDIN ﬂehit
düﬂtü orada da.
*
Gazi Davas›, kontrgerilla hukukuyla halk aras›nda büyük bir mücadeleye sahne oldu. Gazi barikatlar›ndaki çat›ﬂma, mahkeme vesilesiyle sürüyordu sanki.
Devlet katliam› unutturmak, katilleri aklamak için her yola baﬂvurdu. Gazi halk›n›n ›srar› ve kararl›l›¤› karﬂ›s›nda oligarﬂi birkaç katili
tutuklay›p “yarg›lamak” zorunda
kald›... Mahkeme Trabzon’a sürüldü. Davay› izlemeye gidenler, polis
barikatlar›yla, jandarma sald›r›lar›yla y›ld›r›lmaya çal›ﬂ›ld›, kontrgerillan›n organize etti¤i linç sald›r›lar›na maruz kald›. Ama y›lmad› Gazililer. Gazi Halk Meclisi ve hep onlar›n yan›nda olan HÖC’lüler y›lmad›. Binlerce kilometre aﬂ›ld› her
seferinde.
Göstermelik yarg›lama, göstermelik bir kararla sonuçland›.
12 Mart 1995’teki kontrgerilla
sald›r›s›n›n azmettiricileri ve tetikçileri yarg›lanmad›.
Gazi’de, Ümraniye’de halk›n
katledilmesi emrini verenler, 18 insan›m›z› katledenler yarg›lanmad›.
Fakat dava bitmedi! Adalet yerini buluncaya kadar da bitmeyecek.

HALKIMIZ!
ADALET ‹STEMEK ‹Ç‹N
12 MART’TA, GAZ‹’DE
GAZ‹L‹LER’LE B‹RL‹KTE
OLALIM!

e mek

Dersim

‘hastanelerin özelleﬂtirilmesi ve birbirleriyle rekabete sokulmas›’, ‘aile
doktorlu¤u iﬂletmecili¤i’
oldu¤unu belirtti. Sa¤l›¤›n bir hak oldu¤u vurgulanan aç›klamada, bu nedenle bu hizmetin devlet
taraf›ndan garanti alt›na
al›nmas› ve sunulmas›
gerekti¤i kaydedildi.
Ayn› gün Dersim’de
de emekçiler alandayd›.
Sanat Soka¤›’nda toplanan Emek Platformu
üyeleri ad›na SES ﬁube
Baﬂkan› Veli Söylemez bir aç›klama
yapt›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin, “Sa¤l›kta Özelleﬂtirmeye Hay›r, Sa¤l›k Hakt›r Engellenemez,
Herkese Eﬂit Paras›z Sa¤l›k Hakk›,
GSS Özelleﬂtirmedir ‹ﬂbirlikçili¤e
Son, IMF ‹stiyor AKP Özelleﬂtiriyor” dövizleriyle kat›ld›¤› eylemde,
IMF’ye verilen taahhütler do¤rultusunda piyasa koﬂullar›n›n geçerli
olaca¤› bir sa¤l›k sisteminin oluﬂturulaca¤› kaydedildi. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde s›k s›k “Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, AKP Sa¤l›¤a
Zararl›d›r” sloganlar› at›ld›.
Ayn› gün baﬂka kentlerde de
GSS protesto edildi. Bunlardan biri
de Band›rma’dayd›. Cumhuriyet
Meydan›’nda toplanan yaklaﬂ›k 500
emekçiye seslenen Petrol-‹ﬂ ﬁube
Baﬂkan› Hüseyin Koçyi¤it, reform
ad› alt›nda sunulan tasar›lar›n “kölelik ve mezarda emeklilik” dayatt›¤›n› belirtti.

GSS, Geri Çekilsin
AKP iktidar›n›n “Sa¤l›kta Dönüﬂüm Reformu” aldatmacas›yla gündeme getirdi¤i ‘Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu Tasar›s›’n› protesto eylemleri sürüyor.
Emek Platformu ‹zmir bileﬂenlerinin, 23 ﬁubat günü Konak’ta yapt›klar› eyleme kat›lan 600 kiﬂi, “Zafer Direnen Emekçinin Olacak, Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k, ‹ﬂyerlerimizi, Hastanelerimizi, Okullar›m›z› Satt›rmayaca¤›z” sloganlar› att›.
Eski Sümerbank önünden Konak
Meydan›’na kadar “Sa¤l›k Hakt›r
Sat›lamaz” ﬂiar›yla yürüyen EP bileﬂenleri burada bir aç›klama yapt›lar. Dönem Sözcüsü E¤itim-Sen 2
No’lu ﬁube Baﬂkan› Ziya Kanya’n›n yapt›¤› ortak aç›klaman›n ard›ndan SES ve tabib odas› ad›na konuﬂmalar yap›ld›. Kanya, “Sa¤l›kta
Dönüﬂüm” Projesi’nin üç aya¤›n›n
oldu¤unu vurgulayarak, bunlar›n
‘sosyal sigortadan vazgeçerek mali
sa¤l›k sigortac›l›¤› oluﬂturmak’,

KARMEZ grevi sürüyor
KARMEZ iﬂçilerinin sendika
hakk› için baﬂlatt›klar› direniﬂin 72.
gününde, 26 ﬁubat günü iﬂçileri ziyaret eden Ege Temel Haklar üyeleri, bir kez daha iﬂçilerin yan›nda
olmaya devam edeceklerini kaydettiler.
Dernek üyelerinin kendilerini
s›k s›k ziyaret ederek destek vermelerinin kendilerine güç verdi¤ini

belirten iﬂçiler, direniﬂin kazanmas› için baﬂka neler yap›labilece¤i
konusunda da dernek üyelerinin
önerilerini ilgiyle dinlediler. ‹ﬂçiler, sonuna kadar direnmenin tek
yolunun örgütlü olmaktan geçti¤inin bilincinde olduklar›n› da ifade
ederken; gerekirse Turgutlu’da kap› kap› dolaﬂarak direniﬂlerini anlatacaklar›n› belirttiler.
Ege Temel Haklar üyeleri bir
daha ki ziyarete daha kitlesel geleceklerini belirterek ayr›ld›lar.
29
5 Mart 2006 / 42

Kazanana kadar...
TÜMT‹S’e üye olduklar› için iﬂten at›lan Horoz Lojistik iﬂçilerinin
direniﬂi ikinci haftas›na girdi. ‹ﬂçiler sendikal› olarak iﬂlerine geri
dönene kadar direniﬂlerinin sürece¤ini ifade ediyorlar.

Ücret için eylem
D‹SK’e ba¤l› Limter-‹ﬂ üyesi iﬂçiler, Tuzla Gemi Tersanesi’nde
yapt›klar› eylemle, 4 ayd›r maaﬂlar›n›n ödenmemesini protesto ettiler. 24 ﬁubat günü yap›lan eylemde, "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Ücret Hakk›m›z Gasbedilemez”
sloganlar› at›l›rken, Limter-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Cem Dinç, patronlar›n
pervas›zl›¤›n›n iﬂçilerin bölünmüﬂlü¤ünden kaynakland›¤›n› kaydetti ve birlik ça¤r›s› yapt›.

Deri iﬂçisi direniyor
Deri-‹ﬂ’e üye olduklar› için iﬂten at›lan ‹leri Deri ve Birsinler Deri’nin direniﬂi, bütün sald›r›lara
ra¤men sürüyor. Bu kez de iﬂçilerin direniﬂ çad›r› 22 ﬁubat günü
y›k›ld›. Fabrikalar› önünde direniﬂe
geçen iﬂçileri, “çay içmek üzere”
davet eden emniyet müdürü, daha sonra iﬂçileri gözalt›na ald›.
Polis, patron ad›na iﬂçileri tehdit
edip sendikaya karﬂ› k›ﬂk›rtmaya
çal›ﬂ›rken, ayn› anda da direniﬂ
çad›rlar› y›k›ld›. Serbest b›rak›lan
iﬂçiler, y›lmayacaklar›n› söyleyerek, yeniden çad›rlar›n› kurarak direniﬂi sürdürdüler.

Samsun KESK’ten Eylem
KESK Samsun ﬁubeler Platformu, 23 ﬁubat günü Süleymaniye Geçidi’nde yapt›¤› eylemle, iktidar›n ücret da¤›l›m›nda dayatt›¤›
adaletsizli¤i protesto etti. Bu adaletsizli¤in sömürü politikalar›n›n
sonucu oldu¤u vurgulanan aç›klamada “Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Baﬂbakanl›¤a faks çekilen eyleme Karadeniz
Temel Haklar da destek verdi.

e mek
yedekleniyorsan, bu
nas›l sendikac›l›k?
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› TEKS‹F Genel Baﬂkan›
Zeki Polat bak›n ne diyor:

Kriz ve Tekstil Patronunun ‹kiyüzlülü¤ü
Tekstil patronlar› feryat ediyor;
sektör çöküyor, çare bulunsun. Hükümetten taleplerini s›ralayan aç›klamalar yap›l›yor, Baﬂbakan Erdo¤an baﬂkanl›¤›nda “çözüm” toplant›lar› düzenleniyor. Ekonomi düzeldi yalan›na bir darbe daha. Ülkenin
en büyük sektörü çökme noktas›na
gelmiﬂse düzelen ne? Halk›n, emekçilerin durumu zaten ortada.
Ancak, feryat eden patronlar,
tam bir ikiyüzlülük içinde, “yüzbinlerce iﬂçinin iﬂsiz kalaca¤›” argüman› ile, iﬂçilerin en azg›n biçimde sömürüldü¤ü sektörün patronlar›, iktidar› iﬂçi ç›karmakla tehdit
ediyor.
Patronlar ne zamandan beri iﬂçilerin iﬂsiz kalmas›n› düﬂünür oldu?
Peki rakamlara bakal›m.
D‹SK’in gayri-resmi rakamlar›na göre tekstil ve haz›r giyim sektöründe 2.5-3 milyon iﬂçi çal›ﬂ›yor.
Bunlar›n sadece 580 bini sigortal›,
yani 'kay›tl›', bunun en az dört kat›
ise kay›ts›z olarak çal›ﬂ›yor. Sendikal› çal›ﬂanlar›n say›s› ise sadece
100 bin. Yani patronlar, en azg›n
sömürü biçimini uyguluyor. Keza,
tekstil sektöründe çal›ﬂma saatleri
ve çal›ﬂma koﬂullar› anlam›nda da
pervas›z bir sömürü y›llard›r uygulanmaktad›r. ‹ﬂte bu nedenle de sendikalaﬂman›n en fazla engelle karﬂ›laﬂt›¤› sektörlerin baﬂ›ndad›r tekstil.
Yine D‹SK Baﬂkan› Süleyman
Çelebi’nin aç›klamas›na göre; son
on ayda tekstilde 200 bine yak›n iﬂçi iﬂten at›lm›ﬂ durumda.
Patronlar›n hükümete ilettikleri
istekleri dahi, dertlerinin iﬂçiler olmad›¤›n›, kendilerinin de içinde
yerald›¤› sistemin ürünü olan iﬂsizli¤i bask› arac› olarak kulland›klar›n› göstermektedir. ‹steklerinin baﬂ›nda, “iﬂçi maliyetlerinin düﬂürülmesi” yeral›yor. Yani daha düﬂük ücret ve vergi yükünün patronlardan al›nmas›. Peki onlardan al›n›p kimin s›rt›na yüklenecek? Elbette emekçilerin.

Bir “kriz” yaﬂand›¤› aç›k, ancak
patronlar›n feryad›n›n alt›nda yatan
daha fazla kârdan olmalar›d›r.

Sendikalar›n ‹ﬂi Patronun
Derdini Düﬂünmek De¤ildir
Patronlar kendi ç›karlar›n›n peﬂinde, bu aç›k. Peki, “sektörün sorunlar› hepimizin sorunlar›d›r” diyerek, patronlar›n sorunlar›n› da sahiplenen D‹SK Baﬂkan› Süleyman
Çelebi’nin birinci sorumlulu¤u iﬂçilerin ç›karlar› de¤il mi? Sektörde
kriz varsa bu, patronlar›n sorunu. Senin görevin, iﬂçinin bu bahaneyle ç›kar›lmas›na karﬂ› direnmek.
Sendikac› böyle bakar, böyle düﬂünür. Ama, s›n›f bak›ﬂ› kaybolunca,
do¤al olarak hükümet de 28 ﬁubat
toplant›s›na sadece patronlar› ça¤›rd›. “Bulunan çözüm sadece patronlar lehine olursa bu toplant› iﬂçileri
ilgilendirmeyecek” diyor Çelebi.
‹yi güzel de, bundan kuﬂkunuz mu
var? Ne zaman iﬂçi lehine karar ald›
bu hükümet? Ve ne yapacaks›n›z?
Patronlar feryat edene kadar, Yeﬂim Tekstil Patronu Cavit Ça¤lar’›n,
“Dayanacak gücüm kalmad› 15 bin
iﬂçimi ç›karabilirim” sözü manﬂetlere ç›kana kadar, sendikalar›n yaﬂananlar› sessizce izlemesi, at›lan
200 bin iﬂçinin hesab›n› sormamas›
ise, en az yüzbinlerin iﬂsiz kalmas›
kadar “vahim”dir. Sorulmaz m›; iﬂçinin iﬂ güvenli¤ini sa¤layam›yorsan, patronlar›n ve iktidarlar›n “iﬂyeri güvenli¤i olmadan iﬂ güvencesi
olmaz” söylemine, “patron kazan›rsa iﬂçi de kazan›r” safsatas›na

“Dolar üç y›ld›r ayn› kurda tutuldu, YTL’nin de¤eri nedeniyle giderler artt›, ihracat dolar üzerinden
yap›ld›¤› için zarar oluﬂtu. Teﬂvik
konusunda uygulanan politika yanl›ﬂ. Bir y›l önce yat›r›m yapan ile bir
y›l sonra yat›r›m yapan aras›nda
yüzde 43 fark oluﬂuyor. Bu fark haks›z bir rekabet yarat›yor. Birisinin
eli hem iﬂçinin hem patronun cebinde, kimsenin haberi yok. Hem iﬂçi
hem patron a¤l›yor. Bu nedenle ortak eylem yapaca¤›z.”
S›ralad›klar›n›n hangisi, iﬂçinin
sorunu? Hem patron hem iﬂçi a¤l›yormuﬂ; tam ikiyüz y›ld›r kapitalistlerin “ayn› gemideyiz” aldatmacas›n›n tezahürü bu. Patronlar›n rekabeti ve zarar›yla bir iﬂçi sendikas›n›n
bu kadar ilgili olmas›, do¤al m›?
Birisinin eli hem iﬂçinin hem
patronun cebindeymiﬂ bundan, kimsenin haberi yokmuﬂ; peki senin
tekstildeki azg›n sömürüden haberin var m›? Kim bunun sorumlusu, o
savundu¤un patronlar de¤il mi?
Yok e¤er haberin var da k›l›n› k›p›rdatm›yorsan (ki öyle!), o zaman
sendika olarak ne yapar, iﬂçinin
hangi hakk›na sahip ç›kars›n?
Sorular uzay›p gider ve gelip
sendikac›l›k anlay›ﬂ›na dayan›r.
‹ﬂçinin iﬂgüvencesi dahil, haklar›n› nas›l elde ettikleri yüzy›ll›k iﬂçi
s›n›f› mücadelesinde yaz›l›d›r.
Sendikac›lar patronlar›n derdini
kendilerine dert edinmek yerine, bu
tarihe yüzlerini dönmelidirler.
“Asgari ücretle çal›ﬂ›yoruz. 8
ayd›r maaﬂlar›m›z 3 taksitle ödeniyor.
Bu parayla evinin kiras›n› bile ödeyemeyen,
evine ekmek götürmek için alyans›n› satan
arkadaﬂlar›m›z var. Çok say›da arkadaﬂ›m›z›n sigorta giriﬂi yap›lmad›. Maaﬂlar›n› alamayan arkadaﬂlar›m›z, kredi kartlar›na sar›ld›. B›rak›n kartlar›n taksidini, faizini bile
ödeyemez hale geldiler.”

Tekstil iﬂçisi: Ücretlerimizi alam›yoruz
Tekstil patronlar›n›n ikiyüzlülü¤üne somut bir
örnek, feryat ettikleri günlerde Gaziantep’te
düzenlenen bir protesto eylemiyle görüldü.
Bir tekstil ﬂirketinde çal›ﬂan 250 iﬂçi, 8 ayd›r
maaﬂlar›n› düzenli alamad›klar›n› belirterek
25 ﬁubat günü yürüyüﬂ yapt›lar. Grup ad›na
konuﬂan bir iﬂçi, durumu özetliyor:
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hayat›n
içindeki

teori
Kad›n Sorunu ve Feminizm -1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Bilindi¤i gibi, geçen y›l oldu¤u
gibi, bu y›l da 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’nde ‹stanbul’da
ayr› eylemler yap›lacak. Bu sohbetimizi, bu vesileyle “Kad›n Sorunu ve
Feminizm” konusuna ay›rd›k. 8
Mart’taki ayr›ﬂman›n politik nedenleri geçen say›da Yürüyüﬂ’te ele al›nm›ﬂt›. Bu sohbetimizle 8 Mart’taki
ayr›ﬂman›n ideolojik yanlar›n› da
ortaya koymuﬂ olaca¤›z. Mazlum,
istersen önce mevcut durumu k›saca
özetle sen.
Mazlum: Önce ayr›ﬂman›n
tablosunu kabaca da olsa tekrar edelim bir. ‹çinde çeﬂitli kad›n hareketlerinin ve legal partilerin birço¤unun, iﬂçi-memur konfederasyonlar›n›n yerald›¤› bir platform, 8 Mart’›
“erkeksiz” kutlamay› dayatm›ﬂ ve
bu zeminde de ayr›ﬂma olmuﬂtur.
Asl›nda feminist gruplar zaten temelde hep bu anlay›ﬂa sahiptiler.
Ülkemizdeki özgün durum, bu gruplar›n, bu anlay›ﬂ›n, ÖDP’den EMEP’e,
DTP’ye, KESK’ten D‹SK’e kadar
birçok partiyi ve demokratik kitle
örgütünü de etkisi alt›na alm›ﬂ olmas›d›r. Ha, onlar da feminist mi oldu derseniz, hay›r, sorunun cevab›
düz olarak böyle de¤il, içlerinde
“teoride” buna karﬂ› ç›kanlar da var,
fakat devrimcilerden ayr› olmakta
ve hapishaneler sorununda, IMF sorununda, kay›plar, infazlar sorununda, Kürt sorununda oldu¤u gibi, kad›n sorununu da “düzenin icazet s›n›rlar› içinde” ele almakta hemfikir
olmuﬂlard›r. ‹ttifaklar›n›n nesnel zemini budur. Fakat sonuçta ideolojik
ve politik olarak ayn› zamanda feminist anlay›ﬂ›n ideolojik tahakkümünü de kabul etmiﬂ olmaktad›rlar.
Kad›nlar›n sorunlar›na sahip ç›kman›n “ana halkas›” sanki buymuﬂ
gibi, tart›ﬂma bunun üzerine yo¤un-

“Kad›n›n kurtuluﬂu”
ve feminizm
yanyana gelemez
laﬂt›r›l›yor. Sanki kad›n sorunundaki yaklaﬂ›mlar›n temel ayr›ﬂma noktas› buymuﬂ gibi, mitingin erkekli
mi, erkeksiz mi yap›laca¤› ayr›ﬂma
noktas› haline getirildi.
Tart›ﬂma biçimsel olarak “miting
erkekli mi erkeksiz mi yap›lacak”
ikilemine s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ gibi görünse de, asl›nda bu tabii ki kad›n sorununda ve onun demokrasi ve devrim
mücadelesi içindeki yerine bak›ﬂ
aç›s›nda daha derin bir farkl›l›¤›n
yans›mas›d›r.

Kemal: Burada ﬂimdi kad›n
sorununun tüm boyutlar›n› veya feminizmin tarihini ele almaya kalkarsak, bir de¤il birkaç sohbeti ay›rsak da zor yeter; biz daha somut
olarak bu hareketin veya anlay›ﬂ›n
ülkemizdeki yans›y›ﬂ› üzerinde dural›m. Mesela, kendi varl›¤› ve etkisi son derece c›l›z olan ama çeﬂitli
siyasi hareketler üzerinde böyle bir
hegamonya da kuran feministler ne
diyor, ne savunuyor, oradan baﬂlayal›m. Buyur Özlem, söz senin.
Özlem: Feminizm, bildi¤iniz
gibi, kavram olarak “kad›n›n yüceltilmesi” demektir. Bir siyasi
ak›m olarak kad›n haklar›n› geniﬂletmeyi amaçlayandan tutun da toplumda “kad›n egemenli¤ini” kurmay› amaçlayan›na kadar çeﬂitli biçimleri var tabii. Bunlar›n hepsini
ele almak gereksiz tabii; fakat hepsinde ortak olan yan, kad›n mücadelesini hangi kapsamda ele al›rlarsa
als›nlar, örgütlenmede ve mücadelede “cins ayr›mc›l›¤›n›” savunmalar›d›r.
Cins ayr›mc›l›¤› temelinde yola
ç›km›ﬂ olmak, kaç›n›lmaz olarak feminist hareketleri uç noktalara götürmektedir. Kad›nlar›n seçme seçilme hakk›ndan miras hakk›na, geleneksel eﬂitsizliklere kadar birçok
konuda mücadele eden feministlerin
ufku burjuva özgürlüklerin s›n›r›n›
aﬂamam›ﬂt›r. Bu noktada zaman
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içinde, özellikle yukar›da sözü edilen haklar›n asgari düzeyde oldu¤u
burjuva demokratik ülkelerde, feminizm daha çok cinsel özgürlük, kad›n egemenli¤i noktalar›na sürüklenmiﬂtir. Teorinin kendi iç mant›¤›
gere¤i bu uç noktalara savrulmas›na
somut olarak feministlerin ﬂu tezini
örnek verebiliriz:
Kad›nlar›n do¤urganl›¤›n›n, erkekler taraf›ndan bask› alt›na al›nmalar›n›n en önemli dayana¤› oldu¤unu söyleyen feministler, “yaln›zca tüm bat› kültürünü de¤il, tüm
kültürü, hatta do¤ay› sorgulamak”
gerekti¤ini söyler ve devam›nda da
ﬂunu formüle ederler: “Kad›nlar do¤urganl›k yükünden kurtulmal›d›rlar, bunun için de teknolojinin, suni
do¤umu gerçekleﬂtirmeyi mümkün
k›lacak biçimde geliﬂtirilmesi talebi ileri sürülmelidir.” Feministlere
göre böylece tarih boyunca ilk kez
aile gereksizleﬂecek, kad›nlar biyolojik kaderlerinden kurtulacaklard›r.
Burjuva kad›nlar taraf›ndan gündeme getirilen, zaman içinde küçükburjuva kad›nlar taraf›ndan savunulan ama burjuvazinin halk›n mücadelesini sapt›rmak için elini hiç çekmedi¤i feminist hareket, zaman zaman k›smen bir geliﬂme gösterse de
marjinal olmaktan pek kurtulamam›ﬂt›r.

Kemal: Feminizmin bir burjuva ak›m oldu¤unu biliyoruz. Fakat
bir de “sosyalist feminizm” var...

Özlem: Evet, burjuva demokratik bir hareket olarak ortaya ç›kan
feminizmden sonra bir de “sosyalist
feminizm” ç›kt› ortaya.
Sosyalist feminizmin ortaya ç›k›ﬂ›, asl›nda, sosyalizmin toplumsal
muhalefet hareketleri içinde etkisini
ve gücünü art›rd›¤› bir dönemde,
baz› küçük-burjuva ilerici feminist
kesimlerin sosyalizme sempatiden
yararlanmak istemelerinin sonucu-

Ü
dur. Bu dönem, feminist hareketin
iç tutars›zl›¤›n›n, nesnel gerçeklerle
çeliﬂkisinin aç›¤a ç›kt›¤›, buna karﬂ›l›k sosyalizme yönelik sempatinin
bask›n hale geldi¤i bir dönemdir. Bu
koﬂullarda baz› feminist kesimler,
özü de¤iﬂmeyen ama biraz sosyalizmle harmanlanm›ﬂ bir düﬂünce
att›lar ortaya. Sosyalizmin prestijinden yararlanmak isteyen bu ak›m,
kendine “sosyalist feminizm” ad›n›
verdi.
‹deoloji ve politikalar› tam bir
eklektizmin ifadesidir. Bu nedenle
de bu s›fatla ortaya ç›kan kesimler
ço¤u kez “iki arada bir derede” olmuﬂlar, tutarl›l›k bak›m›ndan ne feminist, ne de sosyalist olamam›ﬂlard›r.
Sosyalist feministler, söylemde,
“Marksizm’in kad›nlar›n durumunu
aç›klamak ve çözüm yollar› önermekte yetersiz kald›¤› fakat tarihsel
materyalizmin kad›nlar›n durumunun analizi için do¤ru yöntem oldu¤u” düﬂüncesindedirler. Ve yine
söylemde sosyalist devrimin gereklili¤ini yads›mazlar. Ama sonras›,
sonraki pratik ve söylemleri, ilk
söylediklerini geçersizleﬂtirir. Bu da
onlar›n tutars›zl›¤›n›n nesnel zeminidir.
Kendini sosyalist feminist olarak
adland›ranlar, burjuva feminist hareketlerden farklar›n› koymak için,
kad›nlar aras›ndaki s›n›fsal farkl›l›klar›n önemsiz olmad›¤›n›, kad›n
hareketinin “kendi baﬂ›na” sonuç
alamayaca¤›n›, “sosyalist hareketle
birlikte yürümek gerekti¤ini” de
söylerler.
Söylemde sanki bir do¤ruyu dile
getiriyor gibi görünse de, temelde
bir yanl›ﬂtan yola ç›kt›¤› için asl›nda bu “do¤rulu¤un” da bir anlam›
yoktur. Çünkü “do¤ru” görünen bu
teori, bir çarp›kl›¤› ﬂekillendirmektedir. “Sosyalist feministlerin” prati¤ine bakt›¤›m›zda zaten karﬂ›m›za
ç›kan sadece bu çarp›kl›kt›r.

Mazlum: Son 8 Mart da bu
çarp›kl›¤›n bir tezahürü san›r›m.
“Sosyalist hareketle birlikte yürümek”ten sözetseler de bu onlar›n
çizgisinde hiç belirleyici olmam›ﬂ-

t›r. Keza gerek ülkemize, gerek baﬂka ülkelere bakt›¤›m›zda görürüz ki,
teorik olarak böyle bir söyleme sahip olsalar da, pratikte burjuva feminist hareketlerle yanyana gelmekte ama devrimcilerle yanyana
gelmemektedirler kolay kolay. Bunun nedenini -en az›ndan kendi ülkemiz aç›s›ndan- ülkemizdeki “sosyalist feminist” denilen kesimin
nas›l ortaya ç›kt›¤›nda bulabiliriz.
Ülkemizde özellikle '80'li y›llar›n “sosyalist feminist”leri, geçmiﬂi
devrimci örgütler içinde olan kad›nlardan ç›kt›. Güya “kendi örgütleri
içinde cinsiyetIerinden dolay› ezildiklerini”, “cinsel özgürlüklerinin
k›s›tland›¤›n›” görmüﬂ ve ayr›lm›ﬂlard›. Erkekleri d›ﬂlayarak “geleneksel politika yapma biçiminden
kopuyorlar”d›.
Asl›nda bir kopuﬂ oldu¤u do¤rudur. Ama bu geleneksel politikadan
de¤il, devrimden, sosyalizmden kopuﬂtur. Feminizm, onlar için bir kaç›ﬂ, düzene dönüﬂ arac›yd›.
Feminizmin, cinsel özgürlük tart›ﬂmalar›n›n hep yenilgi dönemlerinde ön plana ç›kmas›, onlar›n gerçe¤inin de en karakteristik ifadesidir. Bunun zemini de, zaten bir süre
sonra düzene dönüﬂ yapacak olan
örgütlerin kendi içinde haz›rlanm›ﬂt›. 12 Eylül bask›lar›n›n, yenilgisinin tüm yo¤unlu¤uyla sürdü¤ü, devrimcilerin tüm enerjilerini yeniden
örgütlenmek ve mücadeleyi yükseltmeye yo¤unlaﬂt›rmalar› gereken
bir dönemde onlar›n dergilerinde
kad›n sorunu, cinsel özgürlük sorunu tart›ﬂ›l›yordu. Baz›lar› düzene
dönüﬂte, kendi örgütlerinden daha
büyük ad›mlar att›lar, sosyalist feminizmi keﬂfettiler.
O günden bu yana devrim için,
sosyalizm için ne yapt›n›z sorusuna
verecekleri cevap, gerçekte koca bir
hiçtir. Aç›k ki “sosyalist feminist”lik s›fat›ndaki, sosyalistlik pratik olarak hükümsüzdür.
Bu kesimlerden kimileri kad›n
projeleri ürettiler, birkaç dergi, dernek kurdular. Bir cevaplar› yoktur.
Sözkonusu çevrelerin bir yaz›s›nda
sonunda ulaﬂt›klar› nokta ﬂöyle ifa32
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lkemizde özellikle '80'li y›llar›n
“sosyalist feminist”leri, geçmiﬂi
devrimci örgütler içinde olan kad›nlardan ç›kt›. Güya... Erkekleri
d›ﬂlayarak “geleneksel politika yapma biçiminden kopuyorlar”d›.
Asl›nda bir kopuﬂ oldu¤u do¤rudur.
Ama bu geleneksel politikadan de¤il, devrimden, sosyalizmden kopuﬂtur. Feminizm, onlar için bir kaç›ﬂ, düzene dönüﬂ arac›yd›.

de ediliyordu:
“Küçük gruplarda herkesin söz
hakk›, karara kat›lmas› daha kolay
olduysa da biçimsel örgütlenme yap›lar›n›n sistematik reddi kad›nlar›
‘yap›s›zl›¤›n despotlu¤u’na teslim
etti. ‹liﬂkiler zorlaﬂt›, süreklili¤i
sa¤lamak mesele oldu...”
Hiçbir zaman gerçek anlamda
bir örgütlenme bilinci, kararl›l›¤› ve
disiplini içinde olamad›lar.

Kemal: Zaten olacak olsalard›,
devrimi, sosyalizmi terketmez, tasfiyeci, sivil toplumcu düﬂünceleri
savunmazlard› de¤il mi? Asl›nda bu
sadece feministlerin de¤il, ülkemizdeki tüm reformistlerin, devrimden
düzeniçileﬂmeye yönelen tüm güçlerin kaderiyle ayn›d›r. Mesela ÖDP
de “partisiz parti”, “tembellik hakk›” derken, sonra iﬂ yapamayan, insanlar› örgütlüyemeyen, binalar›n›
bile açamayan bir hale gelmedi mi?
Feminizm, burjuva ideolojisinden gelen kökeni itibariyle de, s›n›flar mücadelesine objektif olarak
“karﬂ›t” tutumuyla da, sivil toplumculukla, devrimci örgüt, disiplin,
ahlak anlay›ﬂ›na karﬂ› tasfiyeci politikalarla da çok kolay bütünleﬂebilen bir ak›md›r. Bütün bu nitelikler
8 Mart’taki feminist-reformist ittifak›n›n›n bir boyutunu daha aç›klamaktad›r san›r›m.
Fakat tabii yukar›da sözetti¤imiz
duruma dönersek; feminist hareketlerin süreklili¤ini sa¤layamamas›n›n, ciddi bir örgütlenme oluﬂturamamas›n›n esas kayna¤›, örgüt disiplinini reddetmiﬂ, sivil toplumcu
bir tarz› benimsemiﬂ olmalar› da de¤ildir. Bu da bir nedendir ancak tali

bir nedendir.
‹ster feminist, ister sosyalist veya demokratik feminist, ad› ne olursa olsun, s›n›fsal gerçe¤i reddeden,
yads›yan ve cins esas›na dayal› örgütlenmeleri esas alan bir ak›m,
marjinallikten kurtulamaz. Bugüne
kadar da bunun bir istisnas› yoktur.
Özlem’in de belirtti¤i gibi, burjuva
demokrasisinin oldu¤u ülkelerde,
demokratik mücadelenin bir parças›
olarak k›smen bir geliﬂme zemini
bulsa da bu geliﬂme süreklilik kazanamam›ﬂ, bizim gibi ülkelerde ise
bu kadar bir geliﬂme zemini de bulamam›ﬂt›r.
Çünkü; Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan
bir al›nt›yla söylersek: “Burjuvazi
insanlar› sömürüsünün temeline erkek-kad›n ayr›m› koymad›¤›na; iﬂsizlik, açl›k, bask› ve teröründe, iﬂkencesinde kad›n-erkek ayr›m› yapmad›¤›na göre, emperyalist-kapitalist sistemin kötülüklerine karﬂ› savaﬂta, kad›n emekçilerin erkek
emekçilerden ayr› örgütlenmesi için
bir neden var m›?”

Özlem: Belirtti¤iniz gibi kad›n›n tek baﬂ›na kurtuluﬂu diye bir
nesnel zemin de yok. Fakat bundan
“kad›n sorunu”nu yads›yan, kad›nlara yönelik özel çal›ﬂmalar› yads›yan bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Feministlerin itirazlar›ndan biri de ço¤u zaman budur: “Ama kad›n sorunu salt iﬂçi-emekçi kad›nlar›n sorununu kapsam›yor ki?” denilir.
Bu sorunun iki ﬂ›kl› bir cevab›
vard›r: Evet, kad›n sorunu, sadece
iﬂçi kad›n›n sorunlar›n› kapsamaz.
Fakat bundan iﬂçisi, köylüsüyle halk
kad›nlar›n›n sorunlar›yla burjuva
kad›n›n sorunlar›n›n ayn› kefeye ko-

F

eminizm, kad›n›n sorunlar›n› ve özgürlü¤ünü gündeme getirmesi, kad›n
haklar›n› geliﬂtirmeyi talep etmesi nedeniyle demokratik bir nitelik taﬂ›r.
Fakat ayn› zamanda, bir sapma olarak,
kad›n sorununda hedef sapt›rd›¤› ve
s›n›f güçlerini böldü¤ü için nesnel olarak burjuvaziye de hizmet eder.

nulmas› sonucu da ç›kar›lamaz.
Emekçi kad›nla burjuva kad›n›n
sorunlar›n› ayn› kefeye koymak, ayn› çözüm stratejisini geliﬂtirmek,
“cins ayr›mc›l›¤›na dayal›” bir anlay›ﬂ› savunmakt›r.
Öte yandan, uvriyerist (iﬂçici)
anlay›ﬂ, kad›n sorununu iﬂçi kad›n›n
do¤rudan sömürüden kaynaklanan
sorunlar›na indirgeyerek, hem feminizme malzeme vermiﬂ, ona bir alan
açm›ﬂ, hem de gerçekte iﬂçi kad›n›n
tüm sorunlar›n› da kucaklamam›ﬂ
olur.
Burjuva kad›n›n›n sorunlar›,
emekçi kad›ndan farkl›d›r ve talidir;
kad›n sorunundan esas olarak iﬂçi,
köylü, küçük-burjuva, ev kad›n›
olan kad›nlar›n yaﬂad›¤› ekonomik,
siyasal, kültürel, cinsel, geleneksel
tüm sorunlar› anl›yoruz. Ve tüm bu
sorunlar›, ekonomik-demokratik
mücadele içinde, s›n›flar mücadelesi anlay›ﬂ›yla dile getirmeyi anl›yoruz. Kad›n sorununu da, tüm di¤er
sorunlar gibi, devrim mücadelesinin
bir parças› olarak ele al›yoruz. Bu
anlay›ﬂ içinde kad›n›n özgürleﬂmesi devrime, devrim kad›n›n özgürleﬂmesine hizmet eder. Biz kad›n›n
özgürleﬂmesi mücadelesini yar›na
ertelemiyor bugünden veriyoruz.
Düzen içinde özgürleﬂmenin tek
gerçek zemini devrim mücadelesidir; bunun d›ﬂ›ndaki herhangi bir
zeminde ve herhangi bir biçimde elde edilen özgürlük, gerçek bir kad›n özgürleﬂmesi de¤ildir. Ki sohbetimizin ilerleyen bölümünde buna
tekrar dönece¤iz. Feminizmin -isterse sosyalist etiketli olsun- s›n›flar
mücadelesinden temelden koptu¤u
ve onun karﬂ›s›na ç›kt›¤› nokta da
buras›d›r.
Feminizm, siyaset sahnesinde
görüldü¤ü ony›llar boyunca tekrar
tekrar kan›tland›¤› gibi, kad›n›n kurtuluﬂuna hizmet eden bir anlay›ﬂ de¤ildir. Kad›n›n sorunlar›n› ve özgürlü¤ünü gündeme getirmesi, kad›n
haklar›n› geliﬂtirmeyi talep etmesi
nedeniyle demokratik bir nitelik taﬂ›r. Fakat ayn› zamanda, bir sapma
olarak, kad›n sorununda hedef sapt›rd›¤› ve s›n›f güçlerini böldü¤ü
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için nesnel olarak burjuvaziye de
hizmet eder. Birçok ülkede görüldü¤ü, biraz önce Mazlum arkadaﬂ›n da
vurgulad›¤› gibi, özellikle halk›n
devrimci mücadelesinin yenildi¤i,
geriledi¤i, k›sacas› gericilik dönemlerinde, bir “kaç›ﬂ yolu” olarak da
gericili¤e güç veren bir ak›m olmuﬂtur. K›sacas›, ideolojik kökeni, politik konumlan›ﬂ› itibariyle, hangi s›fat› kullanm›ﬂ olursa olsun, burjuva
bir ak›md›r. Baz› küçük-burjuva kesimler taraf›ndan sosyalizmle harmanlanmaya çal›ﬂ›lmas›, onun asli
niteli¤ini de¤iﬂtirmemiﬂtir.

Kemal: K›saca ﬂöyle de diyebiliriz san›r›m: “Kad›n›n kurtuluﬂu”, feminizmi aﬂan bir sorundur.
Feministler’in görüﬂlerini aktar›rken Özlem sözetmiﬂti. Feministler,
“Marksizm’in kad›nlar›n durumunu
aç›klamak ve çözüm yollar› önermekte yetersiz kald›¤›, fakat tarihsel
materyalizmin kad›nlar›n durumunun analizi için do¤ru yöntem oldu¤u”nu söylüyorlarm›ﬂ. Kimisi de
sosyalizmi savunuyor ama “reel
sosyalizmi” savunmuyor, çünkü
“reel sosyalizm” de kad›n sorununu
çözememiﬂ. Peki hangi kapitalist ülke, sosyalist ülkelerin bu konuda
atabildi¤i devasa ad›mlar› atabilmiﬂ? Kad›nlar›n sosyalizmde eski
geleneksel, tarihsel ezilmiﬂliklerinin
nas›l devasa ad›mlarla ortadan kalkmakta oldu¤una dair burada yüzlerce rakam, istatistik, olay aktarabiliriz. Bu söylem de bir tür, sosyalizmi
inkar ve sosyalizmi “burjuva özgürlük” anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂt›rmaya çal›ﬂmakt›r.
Baz› ülkelerde gerek tüm toplum
kesimlerinin mücadelesiyle, gerekse de kad›n hareketlerinin etkisiyle
çeﬂitli haklar kazan›lm›ﬂt›r. Ama en
ileri kapitalist ülkelerde ve kad›n
hareketinin en ileri oldu¤u ülkelerde
bile, kad›n sorununa çözüm bulunamam›ﬂt›r. Çünkü bunun maddi-manevi zemini bu ülkelerde
yoktur. Çünkü kapitalizm vard›r.
Kapitalizmin kad›na verdi¤i ve verebilece¤i özgürlü¤ün s›n›rlar› bellidir.
Do¤ru, burjuvazi kad›n üzerin-

M
deki feodal bask›ya son verdi. Bu
anlamda da kad›nlar Ortaça¤ karanl›¤›n› ‘eﬂitlik’ sloganlar›yla aralayan
burjuva harekete tüm güçleriyle kat›ld›lar. Ne var ki, burjuva devrimlerinin sa¤lad›¤› özgürlük ortam› da,
yerleﬂen burjuva düzeni de kad›na
bekledi¤i özgürlü¤ü tan›mad›. Kölecilikten kapitalizme kad›n›n durumundaki de¤iﬂiklik köleli¤in biçim
de¤iﬂtirmesiydi.
Emekçinin özgürlü¤ünü, iﬂgücünü en elveriﬂli koﬂullarda satmas›
olarak tan›mlayan burjuvazi, kad›n›n feodal bask›dan kurtulmas›n› da
ayn› mant›kla savundu. ‹ﬂgücüne ihtiyac› olan burjuvaziye, kad›n, yaln›zca ev kölesi olarak fazlaca yarar
sa¤layamazd›. Kad›n›n eme¤ini sömürebilmesi için kad›n› fabrikaya
getirecek kadar özgürlük tan›mas›
gerekiyordu. Burjuvazi de bunu
yapt›. Ama daha ötesi yoktur.
Var gerçi; daha ötesi de, ezilen
kad›n› düzen için tehlike olmayacak, onun örgütlenmesini engelleyecek bir “özgürleﬂtirme” içinde çürütmesi, yozlaﬂt›rmas›d›r. “S›n›rs›z
cinsel özgürlü¤ü”, “moda özgürlü¤ü”nü, “her türlü ﬂiddeti, her türlü
otoriteyi” reddetme özgürlü¤ünü de
bunun için tan›m›ﬂt›r kad›na.
Kad›n›n, erkek egemen anlay›ﬂ›n
ürünü olan ﬂiddete karﬂ› ç›kmas› demokratiktir, “her türlü ﬂiddete” karﬂ› ç›kmas› ise, burjuvacad›r. Erkek
egemen düzenin otoritesine karﬂ›
ç›kmas› demokratiktir, “her türlü
otoriteye” karﬂ› olma ad›na devrimci örgütlenmeye, proletarya diktatörlü¤üne karﬂ› ç›kmas› ise burjuvacad›r. Feministler ve sosyalist feministler, bu ayr›m çizgisinde de “burjuvaca” olan çizgidedirler.
Sonuçta asl›nda karﬂ› ç›kt›klar›
düzeni güçlendiren bir anlay›ﬂ›n
“kad›n›n kurtuluﬂu”nu sa¤lamas›
mümkün mü?
Kapitalizm, kad›nlar üzerindeki
bin y›ll›k bask›n›n sürdürücüsüdür.
Kapitalizm sürdü¤ü müddetçe, kad›nlar›n karﬂ›s›na erkek egemenli¤inden baﬂka bir ﬂey ç›kamaz, ellerine ise aldat›c› bir özgürlükten daha fazlas› geçemez.

Özlem: Kendimizden daha somut konuﬂursak; ülkemizde bir milyona yak›n k›z çocu¤u okula gidemiyor. Gönderilmiyor. Ki ony›llard›r süren bu durumun do¤al sonucu
olarak ülkemizde kad›nlar›n yaklaﬂ›k yüzde 20'si okuma yazma bilmemektedir. Bu, yaklaﬂ›k olarak 7
milyona yak›n kad›n›n okuma yazma bilmemesi demektir. 7 milyonun
d›ﬂ›ndakiler e¤itim imkan› buluyor
mu? Hay›r. Kad›nlar›m›z›n yüzde
50'si de ilkokul mezunu. Üniversite
e¤itimi alanlar›n yüzdesi sadece 3.7.
Bu düzenin kad›n› nereye koydu¤unu göstermek için baﬂka bir rakama ihtiyaç var m›? Ama tabii baﬂka rakamlar da var; Türkiye'de kad›nlar›n yüzde 79'u eﬂi, babas› ya
aile yak›nlar›n›n fiziki ﬂiddetine
(dayak ve benzeri) maruz kal›yor.
Tekrar vurgulamak ihtiyac› duyuyor
insan, yüzde birlik, beﬂlik oranlardan sözetmiyoruz burada, yüzde 79
gibi bir orandan sözediyoruz.
Bütün bu eﬂitsizlik, “Baba beni
okula gönder” kampanyalar›yla çözülebilir mi? Kad›nlar›n yüzde
79’unun ﬂiddetle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› bir ülkede, “kad›n s›¤›nma evleri”, göstermelik olmaktan öteye
geçebilir mi? ‹ﬂte bunun için “kad›nlar›n kurtuluﬂu” deyince, bu bizim için bir devrim sorunudur, yani
kapitalizmin y›k›lmas› sorunudur.
Mazlum: Marksist-Leninistler
bu konuda hiçbir zaman ertelemeci
veya sorunu küçümseyen bir yaklaﬂ›m içinde de¤illerdir. Mesela
Marks’›n ﬂu sözü klavuzumuzdur:
"Tarih hakk›nda bir ﬂeyler bilen birisi, kad›n mayas› olmadan büyük
toplumsal de¤iﬂikliklerin gerçekleﬂmesinin olanaks›z oldu¤unu bilir.
Toplumsal ilerlemenin tam ölçüsünü
veren, kad›n cinsinin toplumsal konumudur." (Karl Marks, Dr. Kugelmann'a mektup).
Kad›nlar›n toplumsal hareket
içinde yeralmas›n› sa¤laman›n devrim için zorunlulu¤unun da, devrimden sonraki baﬂar›m›z›n -veya baﬂar›s›zl›¤›m›z›n- en temel göstergelerinden birinin de bu sorunu çözebilmemiz oldu¤unun bilincindedirler.
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arksist-Leninistler bu konuda hiçbir
zaman ertelemeci veya sorunu küçümseyen bir yaklaﬂ›m içinde de¤illerdir.
Kad›nlar›n toplumsal hareket içinde
yeralmas›n› sa¤laman›n devrim için
zorunlulu¤unun da, devrimden sonraki baﬂar›n›n en temel göstergelerinden birinin de bu sorunu çözebilmemiz oldu¤unun bilincindedirler. Sorun, devrime giden bir süreçte sorunun nas›l ele al›naca¤›, nereye oturtulaca¤›d›r.

Sorun, devrime giden bir süreçte sorunun nas›l ele al›naca¤›, nereye
oturtulaca¤›d›r. Feminizmden, küçük-burjuva sapmalardan MarksistLeninistler’i ay›rdeden nokta buras›d›r.

Lenin, “Proletarya, kad›nlar›n
tam kurtuluﬂu için savaﬂmadan,
kendisini kesinlikle kurtaramaz”
der. Yine bir baﬂka klavuzumuz, Lenin’in ünlü “Kad›nlar olmadan gerçek hiçbir y›¤›n hareketi olamaz”
sözü. Fakat Lenin’in bu sözünün
öncesindeki cümleler de ﬂöyledir:
“K›lavuz ilkeler, gerçek kad›n
özgürleﬂmesinin ancak komünizmle olabilece¤ini kesinlikle dile getirmelidir. Kad›n›n toplumsal ve insani
konumu ile üretim araçlar›nda özel
mülkiyet aras›ndaki çözülmez ba¤l›l›k kuvvetle belirtilmelidir. Bununla,
kad›n hakç›l›¤› oyununa karﬂ› kal›n,
silinmez ayr›m çizgisi çekilir. (...)
Komünist kad›n hareketinin kendisi
(...) her türlü sömürülenlerin ve ezilenlerin (...) genel y›¤›n hareketinin
bir parças› olmal›d›r. (...) Kad›nlar
olmadan gerçek hiçbir y›¤›n hareketi olamaz.” (Kad›n ve Aile syf.261)
‹ﬂte bizim kad›n sorununu ele ald›¤›m›z bütün budur.

Kemal: Gerek tarihsel, gerek
teorik anlamda burada ortaya konulanlar, kad›n›n kurtuluﬂu ile feminizmin yanyana gelemeyecek iki
kavram oldu¤unu göstermeye yeterlidir san›r›m. Sohbetimizin ikinci
bölümünde feminizmin pratikte en
fazla çarp›tt›¤› yan olan “kad›n›n
özgürleﬂmesi”ni ele alaca¤›z. ﬁimdilik hoﬂçakal›n.

Knokke Davas›’nda Onlarca Y›ll›k Hapis Cezas›

Belçika Yarg›s›, Faﬂizmin
‹ste¤ini Yerine Getirdi
Bruges Ceza Mahkemesi’nde
görülen DHKP-C Davas›’n›n karar
duruﬂmas›ndan önce Cephe taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂöyle soruluyordu:
“Belçika hukuku, Türkiye faﬂizminin isteklerini mi yerine getirecektir? Federal Savc›’n›n istedi¤i budur.”
Soru cevaplanm›ﬂt›r. Belçika hukuku, 28 ﬁubat’ta verdi¤i kararla
hukuka de¤il; Türkiye faﬂizminin
isteklerine uygun karar vermiﬂtir.
Yine ayn› Cephe aç›klamas›nda
ﬂöyle deniyordu:
“Belçika'da burjuvazinin demokrasisi varsa, Belçika'da bu demokrasinin bir parças› olan bir hukuk yürürlükteyse, bu hukukta böyle
bir savc›ya, böyle bir iddianameye,
hukuku katleden böyle bir zihniyete
yer olamaz. Belçika'da burjuva hukukunun mu, yoksa Guantanamo
hukukunun mu geçerli oldu¤unu görece¤iz.”
Gördük. Belçika’da Guantanamo hukukunun geçerli oldu¤unu
ilan eden bir mahkeme karar›d›r bu.
Çünkü cezalar kan›ts›z, mesnetsiz
ve “terör” demagojisiyle, hak-hukuk ölçüsünden yoksun “ibret-i
alem” zihniyetiyle verildi.

Karar günü:
Türkiyeli devrimcilerin yarg›land›¤› Knokke Davas›'nda karar,
Bruges Ceza Mahkemesi'nde 28 ﬁubat günü, saat 14.00'da baﬂlayan duruﬂmada aç›kland›.
Duruﬂma hakimi, karar› aç›klamadan önce, saatler süren bir konuﬂma yapt›. Çünkü birazdan aç›klayaca¤› karar gerçekten izaha muhtaçt›. “Yarg›lad›¤›” san›klar›n s›ralayaca¤› suçlar› yoktu; olmayan
suçlar›n kan›tlar› da yoktu. O da
Belçika’da 19 Aral›k 2003’te ç›kar›-

lan “Terör Yasas›”n› anlatt›. Çünkü
bu davan›n aç›lmas› da, y›llarca cezalar istenmesi de as›l dayana¤›n›
orada, terör demagojisinde buluyordu.
Amerikan emperyalizminin 11
Eylül 2001’den itibaren geliﬂtirdi¤i
politikalara paralel olarak ç›kar›lm›ﬂ bir yasayd› Terör Yasas›. Ve ilk
kez bu davada bu kapsamda uygulanacakt›. Nitekim, kararda, onlarca
y›ll›k hapis cezas›n›n yan›nda
DHKP-C’nin “Türk devletine karﬂ›
mücadele eden bir terör örgütü” oldu¤u kayda geçiriliyordu. Bu tamamen Türkiye faﬂizminin istedi¤i bir
hükümdü.
Duruﬂma sonunda, DHKP-C önderi Dursun Karataﬂ'a 5 y›l, Musa
Asao¤lu'na 6 y›l, Kaya Saz, Bahar
Kimyongür, Fehriye Erdal, ﬁükriye
Akar Özordulu ve Zerrin Sar›’ya
4'er y›l hapis cezas› verilirken, 4 kiﬂinin de beraatine karar verildi.
Cezalar›n aç›klanmas›n›n ard›ndan Savc› Johan Delmule, ceza verilen 7 kiﬂinin “tehlikeli insanlar”
oldu¤unu iddia ederek tutuklanmalar›n› istedi. Mahkeme de bu do¤rultuda Musa Asao¤lu, Kaya Saz ve
ﬁükriye Akar'›n tutuklanmas›na karar verdi. Üç devrimci, karar›n ard›ndan mahkeme salonunda kelepçelendiler.

Karara protesto:
3 devrimcinin kelepçelenmesi
esnas›nda mahkeme salonunda bulunan izleyiciler aya¤a kalkarak,
Belçika yarg›s›n›n faﬂist karar›n›
sloganlar›yla protesto ettiler ve tutsak edilenlere desteklerini sundular.
Yaklaﬂ›k 150 kiﬂilik kitle salonda
baﬂlay›p mahkeme binas›n›n önüne
kadar "Umudun Ad› DHKP-C",
"Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz", "Faﬂist Türkiye, ‹ﬂbirlikçi Belçika" sloganlar›n›
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att›lar.
Mahkeme kararda DHKP-C’yi
“terör örgütü” ilan edip, devrimcilere ortada hiçbir suç yokken sadece
“terör örgütü üyesi olmak”tan ceza
verirken, ayn› salonda, ayn› anda
"Umudun Ad› DHKP-C" slogan›
yank›lan›yordu.
Karara cevap verilmiﬂti.
Belçika yarg›s›n›n faﬂizme hizmet eden karar›n› protesto edenler
yaln›z Türkiyeliler de¤ildi. Salonda
davay› izlemek üzere gelen Belçikal›lar da vard›. Knokke Davas›’nda yarg›lanan devrimcilerle dayan›ﬂmak ve terör yasas›n› protesto
etmek için Brüksel Hür Üniversitesi ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerinin öncülü¤üyle kurulan ‹fade ve
Örgütlenme Özgürlük Komitesi
(Comité Liberté d'Expression et
d'Association-CLEA) pankart›yla
gelen üniversite ö¤rencileri de oradayd›lar.
Belçika adaleti, faﬂizm iﬂbirlikçisi bu karar›n›n hesab›n›, Türkiyeli
devrimcilerden önce, kendi halk›na
vermek zorunda kalacakt›r önünde
sonunda.

Bu karar ibretliktir;
ama devrimciler için de¤il, iﬂbirlikçiler için ibretliktir! Bruges Ceza
Mahkemesi Savc›s›, önceki duruﬂmada, davada yarg›lanan devrimcileri suçlayabilece¤i hiçbir ﬂey olmad›¤›n› bilerek, hukuku ayaklar› alt›nda çi¤neyerek, “burada bulunanlar› en üst düzeyden cezaland›rmak
durumunday›z. Bu, ülkemizi terör
eylemlerinde üs haline getirmek isteyebilecek olan tüm çevrelere bir
örnek teﬂkil etmelidir. ‹bret-i alem
bir ceza verilmelidir...” diyordu.
Belçika’n›n ve tüm dünyan›n hakimleri, savc›lar› ve böyle bir karar›
empoze eden emperyalistler bilsin

ki, devrimciler aç›s›ndan bu kararda
“ibret” olacak bir ﬂey yoktur. Devrimciler, böyle “a¤›r ceza”larla, hapisliklerle y›ld›r›lamazlar, bunlarla
düﬂünceleri de¤iﬂtirilemez. Türkiye
faﬂizmi bu gerçe¤i bilir. Belçika da
ö¤renecektir.
Ama Belçika aç›s›ndan ortada
“ibretlik” bir durum vard›r. Amerika’n›n zihniyetiyle, faﬂizmin istekleriyle hareket ederseniz, iﬂte
böyle kendi burjuva demokrasinizi
bile çi¤nersiniz. Bruges Mahkemesi’ndeki karar, Amerikan emperyalizminin dünya halklar›na karﬂ› terör uygulamak amac›yla geliﬂtirdi¤i
“Yar›n eylem yapabilirler, o zaman
ﬂimdiden en a¤›r biçimde cezaland›ral›m” politikas›na uygun olarak
al›nm›ﬂ bir karard›r. Bu politikada
hukukun zerresi yoktur, EMPERYAL‹ST ve TERÖR‹ST bir politikad›r. Belçika Mahkemesi, iﬂte bu
politikan›n uygulay›c›s› olmuﬂtur.
ABD’yle ve faﬂizmle iﬂbirli¤i içinde olan hiçbir ülkenin, kendi ulusal
kimli¤i, de¤eri, hukuku olmaz. ‹ﬂbirlikçilere, burjuva hukukçulara
ibret olmas› gereken iﬂte budur.

Belçika karar veriyor
oligarﬂinin etekleri zil çal›yor.
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Belçika’daki karar› “mahkemenin bu ka-

rar› gelecek aç›s›ndan umut vaadedicidir” diyerek de¤erlendirdi.
Bu sözler karar›n siyasi anlam›n›
gayet özlü bir ﬂekilde ifade ediyor.
Belçika Mahkemesi’nin karar›, faﬂizmin gelece¤i aç›s›ndan umut
vaadediyor; demokrasi, hukuk, adalet aç›s›ndan de¤il.
Belçika yarg›s› ve bu karar› empoze edenler, verilen karar›n yank›lar›na bir gözats›nlar: ﬁu ana kadar
yönetti¤i hapishanelerden 121 tabutun ç›kt›¤› katliamc› bir “Adalet” bakan›n›n etekleri zil çal›yor,
sömürücü zorba Özdemir Sabanc›’n›n avukat›n›n etekleri zil çal›yor, cümle faﬂistlerin etekleri zil çal›yor. Burjuva medya karar› alk›ﬂlarla veriyor.
Faﬂizmin sevindi¤i her ﬂeyde,
bir hukuksuzluk, demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine ayk›r› bir
sonuç vard›r.

Knokke Karar›, hukuk ve
tarih nezdinde mahkum
olacak!
Belçika tekelleri, belki bu karardan “kazançl›” ç›kabilir. Fakat
Knokke Davas› karar›, tarihe Belçika’n›n hukuk ay›b› olarak geçecektir. Bu karar, burjuva hukukunun terör demagojisi karﬂ›s›ndaki iflas›d›r.
Burjuva demokrasisinin “Terör Ya-

Knokke Davas›
Tutsaklar›na
Özgürlük!
As›l terör, haklar›nda hiçbir
suç, kan›t, belge olmayan
devrimcileri hapse atmakt›r!
salar›” taraf›ndan teslim al›nmas›d›r. Bu geliﬂme, Avrupa emperyalist
ülkelerinin ABD’nin terör politikas›n›n peﬂinde sürüklenmesinin devam etti¤ini göstermektedir.
Etekleri zil çalan oligarﬂinin sözcüleri de boﬂuna seviniyorlar, devrimcilerin ne Avrupa’da, ne ülkemizde karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› ilk
hapis cezalar› de¤il bunlar. Türkiye
faﬂizmi abart›l› sevinç gösterileriyle
emperyalizme karﬂ› “bast›r›p bu
karar› ald›rd›k” havas›yla kendine
pay ç›karmaya çal›ﬂ›yor. Oligarﬂinin emperyalistlere karﬂ› “bast›racak” bir gücü yoktur; o olsa olsa,
daha fazla uﬂakl›k, daha fazla ya¤ma tavizi teklif edebilir efendilerine. Ama hiçbir uﬂakl›k, emperyalizmin hiçbir karar›, oligarﬂiyi bu
topraklardaki devrim mücadelesinden kurtaramaz. Cezalar bizi hiç
y›ld›rabildi mi!!!

t›lm›ﬂ birkaç rahibe Belçika'da yarg›land› ve hüküm
giydi. DHKC'nin mücadelesi ve silahl› eylemleri bu nitelikte de¤ildir. Dolay›s›yla, DHKC'nin savaﬂ sahas›
Türkiye oldu¤una göre, Belçika adaleti, yurtd›ﬂ›nda yaﬂanan bir çat›ﬂma durumuna kar›ﬂamaz.
‹kincisi, DHKC davas›nda yarg›lananlar kiﬂisel
olarak hiçbir suç iﬂlemedikleri halde, DHKC'ye salt
üye veya sempatizan olmalar›ndan ötürü yarg›lanmalar› da, ayr› bir hukuksuzluktur.
Üçüncüsü, Güney Afrika'daki Apartheid iktidar›na
karﬂ› savaﬂan ANC'nin o zamanki Brüksel Bürosu’nu
Güney Afrika'da ANC silahl› mücadele yürütüyor diye
veya ‹srail'e karﬂ› Filistinli örgütler silahl› eylemler yap›yor diye Brüksel'deki temsilciliklerini suçlu gösterip
terörist ilan etmek ne kadar kabul edilemezse... DHKC
Enformasyon Bürosu’nu suçlu ilan etmek de o kadar
kabul edilemez.”
Belçika ‹nsan Haklar› Ligi (LDH)’den Hukukçu
Manuel Lambert

Belçika’n›n ilericilerinden
hukuk ve demokratl›k dersi
“Anti-Terör Yasas›, toplumda cereyan eden haks›zl›klara karﬂ› seferber olmak isteyen herkesi tehdit
etmektedir. Sosyal hareketleri kriminalize eden bir silaht›r. Bu yasaya karﬂ› ç›kmak demokratik bir görevdir;
bu yasaya karﬂ› ç›kmak için DHKC'li olmak veya
DHKC'yi övmek gerekmiyor".
‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi Sözcüsü
Daniel Flinker
***
“Yurtd›ﬂ›nda suç say›labilecek eylemlerin, Belçika'daki bir mahkemede görülebilmesi için, olay›n soyk›r›m, savaﬂ ve insanl›k suçu olmas› gerekir, bu yasan›n DHKC gibi bir örgüte karﬂ› kullan›lmas›, bir hukuksuzluk teﬂkil ediyor.
Bu kapsamda, Ruanda'da gerçekleﬂen soyk›r›ma ka36
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Knokke Davas›’n›n
karar duruﬂmas›ndan
önce, 23 ﬁubat’ta Brüksel Hür Üniversitesi
ULB'de Knokke Davas›
ile ilgili bir konferans
düzenlendi.
Konferans›n düzenleyicisi, Knokke Davas›’ndaki hukuksuzluklara karﬂ› bir grup ö¤retim
görevlisi taraf›ndan kurulan ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (Comité Liberté d'Expression et d'Association – CLEA)
idi.
“Terörle mücadele, özgürlüklerimizi nas›l tehdit ediyor?” baﬂl›kl› konferansa, CLEA ad›na ULB Sosyoloji Fakültesi’nden Araﬂt›rmac› Danier Flinker, Ecolo isimli Yeﬂiller Partisi Milletvekillerinden Zoé Génot, Belçika ‹nsan Haklar› Ligi
(LDH) ad›na Manuel Lambert ve Knokke Davas›’nda yarg›lananlardan Bahar Kimyongür kat›ld›.
Büyük bir ilgi gören ve birçok ö¤retim görevlisinin kat›ld›¤› konferansta konuﬂmac›lar, Knokke Davas›’ndaki devrimcilere karﬂ› uygulanmak istenen Belçika Terör Yasas›’n›n halklar› sindirmeyi hedefleyen niteli¤ini, bu davada neden uygulanamayaca¤›n› ayr›nt›l› ve somut olgularla ortaya koydular. Konferansta ayr›ca Knokke san›klar›yla dayan›ﬂma dile getirildi.

Terör Yasas›’na
Protesto

Henri Alleg’in
Belçika’da
yarg›lanan
DHKC’lilerle
dayan›ﬂma
mesaj›
“Cezayir savaﬂ›n›n
karanl›k dönemini
hat›rlat›yor.”

Katalan ülkesinden
Cepheliler’e destek
Bu mesaj›n alt›na imza atan örgütler, AB s›n›rlar› içinde sol devrimci örgütlere karﬂ› bask›n›n artmas›ndan endiﬂe ediyorlar.
Biz bu davay› siyasi bask› için at›lan bir
ad›m olarak alg›l›yoruz.
Bu anlamda biz Türkiyeli devrimcilerin dayan›ﬂma örgütlerine karﬂ› yürütülen bask›lar›n
sona ermesini talep ediyoruz ve yarg›lanan 11
kiﬂiye derin dayan›ﬂma duygular›m›z› ifade ediyoruz.
Barcelona, 24 ﬁubat 2006
Belçika'da yarg›lanan devrimci Türkiyeliler’i
destekleyen örgütler:
Endavant (Sosyalist bir kurtuluﬂ örgütü),
Rescat (siyasi tutsaklar› destekleme örgütü),
Alerta Solidaria (anti-bask›c› Katalan örgütü),
Antirepressive coordinative of Gracia-Barcelona, Antirepressive comitee of Sants-Barcelona, CAJEI (Sol ba¤›ms›zl›kç› gençlik asamblesinin koordinasyonu), Alternativa Estel
(Gençlik Sendikas›), Popular association la
Barraqueta, Laia Altarriba i Piguillem

“Aleyhinize aç›lan davan›n ve karar›
28 ﬁubat'ta verilecek mahkemenizin, beni hem hayrete hem dehﬂete düﬂürdü¤ünden baﬂka ne diyebilirim ki!
Bana, Fransa'da, bar›ﬂ ve halklar›n özgürlük yanl›lar›, insan haklar› ve s›radan
ifade özgürlü¤ü savunucular›n›n, terörle
mücadele ad›na, mahkemeler önüne ç›kart›ld›klar› Cezayir savaﬂ›n›n karanl›k
dönemini hat›rlat›yor.
Bu kavram ta o zamanda, tek suçlar›
demokrasi fikirleri ve gerçek özgürlü¤üne ba¤l›l›klar›n› dile getirip, bugün Türkiye'de oldu¤u gibi, iﬂkenceyi ve zulmü
cesurca teﬂhir etmek olan kad›n ve erkeklere karﬂ› iﬂlenen her türlü yasad›ﬂ›l›¤› meﬂrulaﬂt›ran bir kavramd›.

Verdi¤iniz hakl› mücadeleye karﬂ›
sonsuz dayan›ﬂmam› sunuyorum
Dünyan›n gözünde, bu yüce ilkelerinin ﬂampiyonlar› olarak kendini tan›tmaktan çekinmeyen bir Avrupa'da ve bir
ülkede, sizin ve arkadaﬂlar›n›z›n itham
edildi¤iniz cürüm, yasalarda yaz›l› olan
bu prensiplerin gerçek olarak uygulan37
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mas› için mücadele etmenizdir. Sizi
mahkum ederek böylesi bir adaletsizlik
suçunu iﬂleyeceklerini akl›m›n almad›¤›n› itiraf etmek istiyorum. Çünkü sonuçta,
Belçika, kabul edilmeyecek siyasi gerekçeler nedeniyle, yabanc› bir polis devletinin ortaça¤ suç ve prati¤ini örtbas ederek, kendisinden en güzel eﬂitlik, misafirperverlik ve hoﬂgörü geleneklerine z›t
bir imaj sergilemiﬂ olacakt›r.
Bu mahkemenin böyle bir hatay› yapaca¤›na inanm›yorum.
Her halükarda, insan haklar› örgütlerine üye birçok arkadaﬂ›mla birlikte, birçok üniversiteli, birçok Belçikal› milletvekili ve Fransa'da, ‹talya'da baﬂta olmak
üzere, sizi birebir tan›yan ve cesur mücadelenizden dolay› sizi takdir edenler gibi, ben de, hakk›n›zda takipsizlik karar›
al›naca¤›n› ümit ediyorum. Bunu binlerce kiﬂi olarak istiyoruz ve ancak böylesi
bir kararla gerçek adalet yerini bulur diye düﬂünüyorum.
Verdi¤iniz hakl› mücadeleye karﬂ›
sonsuz dayan›ﬂmam› sunuyorum.”

‘Haklar›m›z› Kazanaca¤›z’

Ülke çap›nda
Gençlik
Federasyonu’nun
baﬂlatt › ¤ ›
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas›, mücadele ça¤r›lar› ve
üniversiteli, liseli gençlikten velilere kadar uzanan imza toplama ve
bilgilendirme faaliyetleri ile sürüyor.
Uﬂak Gençlik Derne¤i, kampanya çerçevesinde 22 ﬁubat günü
Tirito¤lu Park›’nda imza stand› açt›.
Stand aç›l›ﬂ› öncesi kampanyaya
iliﬂkin aç›klama yapan Yasemin
Tank, ö¤rencilerin bar›nma sorunundan, harç paralar›na kadar
birçok sorunun ortadan kalkmas›n›
istediklerini söyledi. Tank, Afyon

Kocatepe Üniversitesi Uﬂak
Fakülteleri’nde de birçok
sorunun yaﬂand›¤›n› belirterek, bar›nma, ders yo¤unlu¤u, s›nav karmaﬂas›, ulaﬂ›m
ücretlerinin pahal›l›¤›, yaz
okullar› ve s›nav sistemlerindeki de¤iﬂiklik taleplerini
s›ralad›. Aç›klama sonunda “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z!” slogan› at›ld›. Stand›n 10 gün boyunca
aç›k tutulaca¤› bilgisi verildi.
Ankara Gençlik Derne¤i de 23
ﬁubat günü Yüksel Caddesi’nde imza masas› açt›. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ve YÖK Baﬂkanl›¤›’na verilecek imzalar›n topland›¤› masada,
gençli¤in taleplerini içeren; “Bar›nma ve Beslenme Sorunlar›m›z›n
Çözülmesini ‹stiyoruz, Sa¤l›k ve
Ulaﬂ›m Sorunlar›m›z›n Çözülmesini
‹stiyoruz, KPPS’nin Kald›r›lmas›n›
‹stiyoruz” dövizleri yerald›.
‹mza masas›n›n bir hafta aç›k
olaca¤› bilgisi verilirken, “Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz” yaz›l› önlükler giyen dernek üyeleri, taleplerini
içeren bildiriler da¤›tt›lar.
Kampanyan›n sürdü¤ü yerlerden
biri de Diyarbak›r. Bu kapsamda,

SDÜ Rektörlü¤ü Cuntac›lara Yak›ﬂt›!
Cuntac›lar YÖK’ü, gençli¤i teslim almak için kurmuﬂlard›. YÖK’çü rektörler bu görevlerini hiç aksatmadan yerine getirerek, darbecilerin yüzünü kara ç›karm›yorlar! Sindirme araçlar›n›n baﬂ›nda ise
soruﬂturmalar geliyor. Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlü¤ü, YÖK protestosu baﬂta olmak üzere en demokratik eylemlere ya¤d›rd›¤›
cezalar› sürdürüyor.
Son bir y›lda aç›lan yaklaﬂ›k 10 soruﬂturmada; 2 ö¤renci okuldan at›ld›, 5 ö¤renci bir
y›l, yaklaﬂ›k 30 ö¤renci bir dö-

nem uzaklaﬂt›rma cezas› ve 50
ö¤renci ise k›nama ve uyar› gibi cezalar ald›. Son olarak
Gençlik Derne¤i üyesi Selda
Bulut, YÖK’ü protesto eylemine kat›lmaktan dolay› bir
hafta okuldan uzaklaﬂt›r›ld›.
Bulut hakk›nda 19 Aral›k Katliam› protestosuna kat›lmaktan dolay› aç›lan soruﬂturma
ise sürüyor.
Yine YÖK protestosundan
dolay› Halil ‹nanç, Murat Demez ve Nizamettin Yi¤ittekin
bir ay okuldan uzaklaﬂt›rma,
Ferhat Y›ld›z ise okuldan at›lma cezalar› ald›.
38
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Dicle Gençlik Derne¤i üyeleri,
kampüs içinde açt›klar› imza standlar›n›n ard›ndan bu kez de 26 ﬁubat
günü kent merkezinde bulunan Sanat Soka¤›’nda stand açt›lar. Baﬂta
ö¤renciler olmak üzere velilerin de
yo¤un ilgisini çeken stand›n d›ﬂ›nda, bildiriler da¤›t›larak, 18-19 Mart
günlerinde ‹stanbul’da yap›lacak
Gençlik Federasyonu Kurultay›
hakk›nda bilgi verildi.
‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleri’nin 27 ﬁubat günü imza stand›
yeri ise, Bornova Metrosu son dura¤›yd›. Standda 1300 bildirinin da¤›t›m› da yap›l›rken, özellikle velilerin dile getirilen taleplere deste¤i
dikkat çekti. Akﬂama kadar aç›k kalan standda, megafonla kampanyay›
anlatan konuﬂmalar yapt›lar.
Erzincan’daki kampanya çal›ﬂmalar›, 28 ﬁubat günü, Vak›flar ‹ﬂ
Han› önünde aç›lan imza stand› ile
sürerken, bildiriler da¤›t›l›p anketler dolduruldu. Polisin halk›n ilgisi
karﬂ›s›ndaki tahammülsüzlü¤ü ve
yasad›ﬂ› kamera çekimi yapmas›
ise, ö¤rencilerin haklar›n› istemesinden kimlerin rahats›z oldu¤unu
gösterdi.

Ad›yaman’da Faﬂist
Terör Protesto Edildi
Ad›yaman'›n Besni ‹lçesi'nde bulunan G.Ü. Besni
Meslek Yüksek Okulu ö¤rencisi Fatih Demiro¤lu’na, 21
ﬁubat’ta faﬂistler taraf›ndan b›çakl› sald›r› düzenlenmesi, 24 ﬁubat günü Besni Kaymakaml›¤› önünde protesto edildi. Aç›klamay› yapan Türkan Özba¤, “gerginlik” yaratan›n kendileri olmad›¤›n› kaydederken, Fatih
Demiro¤lu sald›r›y› anlatarak, olaydan 10 dakika sonra gelen polisin kendisini gözalt›na ald›¤›n› söyledi. Faﬂistlerin serbest b›rak›ld›¤›n› kaydeden Demiro¤lu,
“sürekli ülkücülerin tehditleri alt›nday›z. Ellerinde b›çaklarla rahatça okulda ve kantinde dolaﬂabiliyorlar”
dedi.
Ad›yaman Temel Haklar Gençlik Komisyonu’nun
da destek verdi¤i eylemde "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" slogan› at›ld›.

gençlik
S öz g ençlikte:
‘Ö¤renci Veli Okul
Sözleﬂmesi’
2005-2006 e¤itim ö¤retim ilk
döneminde gündeme getirilip
ikinci dönem uygulamaya konulan "Ö¤renci-veli-okul sözleﬂmesi" liselerde yaﬂanan bask›lar›n artarak sürdü¤ünü bir kez daha gösteriyor.
Bu sözleﬂme; ö¤rencilerin ve
velilerin okul yönetimince uyulmas› gereken bir tak›m kurallar›
belirtiyor. MEB E¤itimi Araﬂt›rma
ve Geliﬂtirme Dairesi Baﬂkanl›¤›’nca sözleﬂmenin; “veliyi ve ö¤renciyi okulun iﬂleyiﬂi, kurallar›,
ö¤rencilere ve velilere sa¤layaca¤› imkanlar ve taraflar›n karﬂ›l›kl›
hak ve sorumluluklar› konusunda
bilgilendirilmek amac›yla haz›rland›¤›” belirtilmesine ra¤men,
pratikte ö¤rencilere zorla imzalat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Sözleﬂmede ö¤rencilerin, ‘haklar›’; “düﬂüncelerini özgürce ifade
etme, güvenli ve sa¤l›kl› bir okul
ve s›n›f ortam›nda bulunma, bireysel farkl›l›klar›na sayg› gösterilmesi, kendisine ait de¤erlendirme sonuçlar›n› zaman›nda ö¤renme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tart›ﬂabilme, kendisine ait özel bilgilerin gizlili¤inin
sa¤lanmas›, okulun iﬂleyiﬂi, kurallar›, al›nan kararlar hakk›nda bilgilendirme, okul kurallar›n›n uygulan›lmas›nda tüm ö¤rencilere
eﬂit davran›lmas›, kendini ve di¤er ö¤rencileri tan›ma, kariyer
planlama, karar verme ve ihtiyaç
duydu¤u benzeri konularda dan›ﬂmanl›k alma, akademik ve kiﬂisel geliﬂimini destekleyecek
ders d›ﬂ› etkinliklere kat›lma,
okul yönetiminde temsil etme ve
edilme" ﬂeklinde tan›mlan›yor.
Uygulama ise tam tersi!
“Ö¤rencilerin düﬂüncelerini
özgürce ifade edebilecekleri”
söyleniyor. Federasyonumuzun
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas›na yönelik bask› ve
engellemeler, düﬂüncelerimizi ifa-

de etmemizin engellenmesi de¤il
mi? Örne¤in; ‹stanbul Bahçelievler
Ticaret Meslek Lisesi’nde bir arkadaﬂ›m›z, kampanya çal›ﬂmas› yapt›¤› için iki defa üçer günlük “okuldan uzaklaﬂt›rma” cezas› ald›. Yine Gazi Ticaret Meslek Lisesi’nde bir arkadaﬂ›m›z ayn› nedenle bir hafta “okuldan uzaklaﬂt›rma” cezas› ald›. ‹fade özgürlü¤ü
dedikleri ﬂu: “Benim gibi düﬂüneceksin, düﬂünmüyorsan da karﬂ›
ç›kmayacaks›n.”
“Okul kurallar›n›n uygulanmas›nda tüm ö¤rencilere eﬂit
davran›lmas›”ndan sözediliyor.
E¤itim sisteminin daha baﬂ›ndan eﬂitsizlik üzerine kuruldu¤u
bu düzende, eﬂitlikten bahsetmek insanlar› aldatman›n da öte-

sinde abestir. “Ba¤›ﬂ” ad›yla toplanan spor, yakacak, tadilat, kay›t... vb. paralar› veremeyen ö¤rencilere, okul yönetiminden ö¤retmenlere kadar nas›l davran›ld›¤› biliniyor. Paray› veremeyen
ö¤rencilerin notla tehdit edilmesi s›kça gündeme gelen bir durumdur. Adaletsizlik bununla da
s›n›rl› de¤ildir. Devrimci-demokrat ö¤renciler düﬂüncelerini savunduklar› için okuldan at›lmaya
kadar varan disiplin cezalar›na
çarpt›r›l›rken, faﬂist-gerici ö¤renciler kendileri ile ayn› düﬂünceyi
savunan okul yönetimince korunmakta, desteklenmektedir.
“Bireysel farkl›l›klara sayg›
gösterilmelidir” deniliyor; ancak tarih dersindeki müfredattan
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da görülece¤i gibi milliyetçilik,
ﬂovenizm propagandas›yla ulusal,
kültürel farkl›l›klara sayg› daha
baﬂtan engelleniyor. Alevi - sünni
denilerek mezhep ayr›mc›l›¤›
okul yönetiminden ö¤rencilere
kadar uzanan bir hal al›yor.
“Kendisine ait özel bilgilerin gizlili¤inin sa¤lanaca¤›”
sözleﬂme ile güya güvence alt›na
al›n›rken, idare-polis iﬂbirli¤i ile
devrimci-demokrat ö¤rencilerin
müdür odas›nda sorgulanmas›
nas›l izah edilebilir? Polis taraf›ndan s›n›flardan gözalt›na al›nan,
okul önünden kaç›r›lan ö¤rencilere uygulanan bask› nas›l aç›klanabilir?
Sözleﬂmede “okulun iﬂleyiﬂi,
kurallar›, al›nan kararlar hakk›nda bilgilendirme yap›laca¤›” belirtiliyor. Bugüne kadar
okul yönetimince al›nan hiçbir
kararda ö¤renci ve velilere sorulmad›¤› gibi, sonras›nda bu kararlar hakk›nda bilgilendirme de yap›lmam›ﬂt›r.
“Ö¤rencilerin akademik ve
kiﬂisel geliﬂimini destekleyecek ders d›ﬂ› etkinliklere kat›lmas›” maddesi ise tümüyle gerçek d›ﬂ›d›r. Tersine her türlü sosyal faaliyet “suç” görülür. Öte
yandan birçok kentte, b›rak›n bu
tür faaliyetleri ö¤retmen aç›¤›ndan dolay› e¤itim yap›lm›yor.
Örnekler ço¤alt›labilir, ama
bunlar bile sözleﬂmenin mant›¤›n› gösteriyor. Bu sözleﬂmenin hedefi ö¤rencilerin disipline edilmesi ve velilere bunun onaylat›lmas›d›r. Çarp›k e¤itim anlay›ﬂ›, okullardaki bask› ve ﬂiddet, bu sözleﬂme ile karar alt›na al›nmaya,
meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Federasyonumuzun tüm
ö¤renci ve velilere ça¤r›s›d›r.
Bu sözleﬂmenin alt›na imza atmay›n. ‹ktidarlar e¤er e¤itim sistemindeki çarp›kl›klar›n, adaletsizli¤in giderilmesini istiyorlarsa,
göstermelik sözleﬂmeleri b›rak›p,
ö¤renciler, veliler ve e¤itimcilerle
birlikte tart›ﬂarak çözüm bulmal›,
bizim ve e¤itim emekçilerinin somut taleplerini dikkate almal›.

Gençlik Federasyonu

Lavrion sald›r›s›yla ilgili karar:
“... farkl›l›klar›m›z›n çözümünde ﬂiddet metodunu mahkum ediyoruz.”
“Yukar›daki ilkelere sad›k kalmayan örgütler, yukar›da ad› geçen
örgütler taraf›ndan mahkum edilecektir.”
ki sonuçlara vard›k:

TÜRK‹YE-KÜRD‹STAN, YUNAN‹STANLI POL‹T‹K ÖRGÜTLER
ARASI ‹LET‹ﬁ‹M KOM‹TES‹

◆ Kesin ve net bir biçimde politik ve baﬂka farkl›l›klar›m›z›n çözümünde ﬂiddet metodunu mahkum ediyoruz.

◆ Politik ve felsefi düﬂüncelerimizin özgür biçimde
yay›lmas›n›, her kesime örgütlerimize, örgütlerimizin üye
ve kadrolar›na yönelik eleﬂtirilerin, aç›klamalar›m›zla,
gazetelerimizle, dergilerimizle, yaz›l› ve sözlü elektronik
araçlar yoluyla eleﬂtirilere engel getirilmeksizin yap›labilmesini güvence alt›na al›yoruz.

AT‹NA 3.2.2006
TÜRK‹YE VE KÜRD‹STANLI ÖRGÜTLER:
DHKC Yunanistan Örgütlülü¤ü, MKP, Avrupa CDK,
TDP, MLKP
YUNANLI ÖRGÜTLER:
1) PAME (Militan ‹ﬂçi Cephesi), 2) S‹NASP‹SMOS
(Sol Birlik Partisi), 3) Dietnistiki Ergatiki Aristera (Enternasyonal Emekçi Sol), 4) Paremvasi Aristeron Politon (Sol Vatandaﬂ Müdahalesi), 5) NAR (Yeni Sol Ak›m),
6) V.K.A. (Komünist Kurtuluﬂ Gençli¤i), 7) EKKE (Yunanistan Devrimci Komünist Hareketi), 8) EEK (Devrimci Emek Partisi), 9) ‹kologi Enallaktiki (Alternatif Çevreciler), 10) ML-KKE (Marksist Leninist-Yunanistan
Komünist Partisi), 11) Aftonomi Paremvasi (Ba¤›ms›z
‹nisiyatif), 12) Komünistiki Ananeosi (Komünist Yeniden ‹nﬂa Örgütü), 13) Ellines ‹kologi Horis Sinora (Yunan S›n›rs›z Çevreciler), 14) Panelladiki Enosi Agoniston EAMOELLAST‹K‹S Andistasis (Yunanistan
EAM-ELAS Direniﬂi Devrimcileri Birli¤i), 15) Epitropi
Stalin (Stalin Komitesi), 16) Enosi Palest›n›on Ergazomenon Stin Ellada (Yunanistan Filistinli Emekçiler Birli¤i), 17) OKDE (Enternasyonal Komünist Emekçiler Örgütü), 18) AKOA (Yenilikçi Komünist ve Sol Çevreciler), 19) EPOH‹ (Mevsim-Politik Dergi), 20) ASKE
(Yunanistan Mücadeleci Sosyalist Partisi), 21) Neolia
Sinaspismos (Sol Birlik Gençli¤i), 22) Ergatiki Eksosia
(Sosyalist ‹ktidar), 23) Komünistikos Sindesmos (Komünist Birlik)

◆ Yukar›daki ilkelere sad›k kalarak aﬂa¤›daki iletiﬂim
komitesini oluﬂturduk.
Bu komitenin ﬂiddete, fiili sald›r›ya ve kendi adaletini
yaﬂama geçirme anlay›ﬂ›na izin vermeden, önlem alma
gibi bir sorumlulu¤u vard›r. Komite, ﬂiddete dönüﬂebilecek sorunlarda ﬂiddete maruz kalabilecek karﬂ› taraf›n sorununun çözümünü de üstlenmektedir.
◆ Yukar›da ad› geçen örgütler, anlaﬂmaya kat›lan Türkiye ve Kürdistanl› taraflara destek ve dayan›ﬂmalar›n› dolays›z ve net bir biçimde ifade etmektedir. Örgütlerin bu duruﬂu, örgütsel olarak veya örgütlerin üye ve kadrolar› taraf›ndan yukar›daki ilkelere sad›k kal›nmad›¤› durumda sözkonusu her örgüte karﬂ› olumsuz bir de¤iﬂikli¤e u¤rayacakt›r.
Yukar›daki ilkelere sad›k kalmayan örgütler yukar›da
ad› geçen örgütler taraf›ndan mahkum edilecektir.
Bu örgütlerden, üye ve kadrolar›ndan gelen ﬂiddetin engellenmesi mümkün olmad›¤›nda, ﬂiddetin derecesi, boyutu
ve sald›r›n›n do¤urdu¤u sonucun önüne geçilemedi¤inde bu
sorun iletiﬂim komitesinde en k›sa zamanda de¤erlendirilecektir.
◆ Bu komite toplant›s›na, bu metne imza atan tüm örgütlerin temsilcileri kat›lacak ve herkesin konuﬂma hakk›
olacakt›r.
◆ Oylamada sözkonusu ﬂiddet olay›na, sald›r›ya kar›ﬂan
örgüt temsilcilerinin oy hakk› olmayacakt›r. Komitenin oylamas›nda ﬂiddet sald›r›s›n›n derecesine göre sald›r›dan sorumlu olan taraf hakk›nda, anlaﬂmaya kat›lan Yunanl› örgütler taraf›ndan dayan›ﬂma ve destekten kesin mahrum edilmesine kadar karar al›nabilir.

Biz yukar›da ad› geçen örgütler olarak özgür vatan,
ulusal ba¤›ms›zl›k, sosyal adalet için, emperyalizme, faﬂizme ve kapitalist barbarl›¤a karﬂ› mücadele ediyoruz.
Yukar›da belirtilen ilkelere dayanarak mücadele eden
halklara ve hareketlere fiili dayan›ﬂmam›z› ifade ediyoruz. Bu çerçevede 23 Ocak 2006 tarihinde Atina ‹nﬂaat ‹ﬂçileri Sendikas›'nda biraraya geldik ve oy birli¤i ile; y›lbaﬂ›nda Lavrion'da PKK'nin politik sorumlulu¤unu ald›¤›
bir grup Kürt taraftar›n neden oldu¤u sald›r›lar› ve ﬂiddeti mahkum ettik. Örgütler aras› ve örgütlerin kadro ve taraftarlar› aras›ndaki iletiﬂim ve davran›ﬂ biçimlerini ayr›nt›l› bir biçimde tart›ﬂt›ktan sonra oy birli¤i ile aﬂa¤›da-

◆ Bu komite her seferinde oy hakk› olan örgüt temsilcilerinin oylar›yla oybirli¤i esas›na göre çal›ﬂ›p karar alacakt›r.
Bu komiteye kat›lan örgütlerin temsilcileri, bu metni
imzal›yor ve bugünden itibaren bu metni ba¤lay›c› kabul
ediyor.
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Lavrion sald›r›s› tart›ﬂmalar›ndan kesitler:
Yunanistan’daki Lavrion Mülteci Kamp›’nda, PKK’lilerin Cephe
taraftarlar›na sald›r›s› iki ay önce, 1
Ocak 2006’da gerçekleﬂmiﬂti.
O günden sonra birçok görüﬂmeler, toplant›lar yap›ld›. Sorunun çözümü do¤rultusunda en son olarak
ortak bir komite oluﬂturulmas› ve
ba¤lay›c› bir metin kabul edilmesi
noktas›na gelinmiﬂti. Yürüyüﬂ’ün
29 Ocak 2006 tarihli 37. say›s›nda
bu geliﬂmeyi aktarm›ﬂt›k.
Komite ve ortak metin konusundaki tart›ﬂmalar, ﬂubat ay› sonu itibar›yla bir sonuca ulaﬂm›ﬂ ve önceki sayfada yay›nland›¤› ﬂekliyle,
“Türkiye-Kürdistan, Yunanistanl› Politik Örgütler Aras› ‹letiﬂim
Komitesi” imzas›yla halka aç›klanm›ﬂt›r.
Bu sürecin tam anlaﬂ›lmas› aç›s›ndan, bu noktaya ulaﬂ›lmas›na kadar ki geliﬂmeler ve ulaﬂ›lan sonuç
hakk›nda elbette baz› noktalar› belirtmekte yarar var.

✹ Kuﬂkusuz bu sonuca ›srarl›
bir çabayla ulaﬂ›ld›. Sorunu zamana
yayma, oyalama, ba¤lay›c› bir özeleﬂtiri ve çözümden kaç›nma gibi tav›rlar görüldü. Ancak bunlar sonuçta aﬂ›ld›. Yunanl› örgütlerin sol içi
ﬂiddet karﬂ›s›ndaki net ve kararl› tav›rlar›n› özel olarak anmak gerekir.
Sonuç olarak ise, bu metne imza atma sorumlulu¤unu gösteren imzas›
olan tüm örgütlerin katk›s›yla bu sonuca ulaﬂ›lm›ﬂt›r. En önemlisi gelece¤e yönelik bu ba¤lay›c›l›kta bir
kurumlaﬂma yarat›l›p böyle bir karar al›nmas› önemli ve olumludur.
Herkesin bu metindeki anlay›ﬂa ve
iﬂleyiﬂe uymas›, imzas›na(*) sadakatinin de göstergesi olacakt›r.
✹ Ortak metne “ﬂerh” konulmas› iste¤i: Ortak metin ve
vazgeçilemeyecek noktalar belli olduktan sonra, PKK, MLKP ve TDP
metne ﬂerh koymak istediler. (MKP
de ﬂerhten sözetmekle birlikte, ﬂerhten farkl› düﬂündükleri noktalar›
kendi yay›n organlar›nda belirtmeyi
anlad›klar›n› belirtmiﬂlerdir.) PKK,

MLKP ve TDP’nin dedi¤i muhtevada ﬂerh kabul edilemezdi; çünkü konulmak istenen ﬂerhler, komiteyi ve
ortak metni anlams›zlaﬂt›ran ﬂerhlerdi. Bu muhtevadaki ﬂerhlerle delik deﬂik edilmiﬂ bir metin, sorunun
çözüldü¤ünün ifadesi olamazd›. Bu
nedenle ﬂerhlere karﬂ› ç›k›ld›. Ve sonuçta itirazlar›n komiteye sunulmas› ve metnin bu ﬂekliyle, yani ﬂerhsiz olarak ilan edilmesinde anlaﬂ›ld›.
Konulmak istenen ﬂerhler, sol içi
ﬂiddetin mahkum edilmesi ve önlenmesi konusunda, anlay›ﬂ düzeyinde henüz aﬂ›lmas› gereken baz›
yaklaﬂ›mlar oldu¤unu gösteriyor bize. Bu anlamda da üzerinde durulmas› gereken anlay›ﬂlard›r.

✹ Türkiyeli sol örgütlerin
“yapt›r›m olmas›n” itiraz›: Konulmak istenen ﬂerhlerden biri, metindeki “ceza” anlay›ﬂ›na iliﬂkindi.
Türkiye solundan bu toplant›lara
kat›lan gruplar, özellikle PKK,
MLKP ve TDP, metinde “ceza”ya
yer verilmesine, özellikle sald›r›n›n
derecesine göre sol içi ﬂiddet uygulayanlar›n “dayan›ﬂma ve destekten
mahrum edilmesi” cezas›na, kelimenin gerçek anlam›yla canh›raﬂ
bir ﬂekilde karﬂ› ç›km›ﬂlard›r.
Peki neden? Bunu izah etmek
mümkün de¤ildir. Sol içi ﬂiddeti
mahkum ediyorsan›z, bir daha baﬂvurulmamas› anlay›ﬂ›ndaysan›z,
“ceza”ya neden karﬂ› ç›k›yorsunuz?
Bu tarz bir karﬂ› ç›k›ﬂ›n anlam›,
sol içi ﬂiddeti dolayl› biçimde meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Bu gruplar aç›s›ndan
“ﬂiddete baﬂvurma ihtimali” sözkonusudur ki, bu kadar ›srarl› bir ﬂekilde karﬂ› ç›k›lmaktad›r. Veya, bu
itiraz, “PKK nas›l olsa yine ﬂiddete
baﬂvurur, ama bu ceza uygulanmas›n” anlam›n› taﬂ›r.
Sonuçta bu siyasi hareketler, bu
“ceza”n›n yeralmamas› konusundaki görüﬂlerini izah edememiﬂ, aç›kça gerekçelendirememiﬂler ve kendileri d›ﬂ›ndaki tüm gruplar taraf›ndan bu itiraz reddedilmiﬂtir.

✹ Sol içi ﬂiddete “gerekçe”
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yaratan anlay›ﬂ: Ortak bir metin
haz›rlanmas› gündeme geldi¤inde,
PKK, “Lavrion’da ki olaylara sebep olan baz› nedenler var. Bu nedenlere vurgu yap›lmal›” diyerek
ﬂiddetini meﬂrulaﬂt›ran, siyasal eleﬂtiriye ambargo koymak isteyen bir
yaklaﬂ›m sundu.
Daha sonra, genelde kabul görmeyen bu öneride ›srar etmeyi
MLKP üstlendi. 9 ﬁubat toplant›s›nda "ﬂiddete neden olan üslup da
metne geçmeli" ﬂeklinde dayatt›. Bu
kabul edilmeyince bu kez de "hareketlere dikkat edilmeli" ﬂeklinde
geçmeli dedi. Bu da kabul edilmeyince ayn› içerikte "k›ﬂk›rt›c› ifadeler kullan›lmamal›... Tav›r ve usluba
dikkat edilmeli" gibi cümleler önererek metne sol içi ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›ran bu anlay›ﬂ› bir biçimde geçirmeye çal›ﬂt›.
Ancak üslup, tav›r ve benzerinin
sol içi ﬂiddetin gerekçesi yap›lamayaca¤›, bu nedenle de bu metinde
yeri olmad›¤› konusunda ço¤unluk
netti ve bu nedenle PKK, MLKP ve
TDP’nin önerisi kabul edilmedi.
Bu tart›ﬂmada MLKP’nin ﬂaﬂ›rt›c› bir ç›k›ﬂ› oldu. Bu konuda oluﬂturduklar› spekülasyona son vermek
aç›s›ndan bunu da burada not düﬂmekte yarar var.
MLKP, bu “üslup, eleﬂtiri” tart›ﬂmas› içinde, Cepheliler’i ve orada
bulunan herkesi ﬂaﬂ›rtan bir aç›klama yapt›: ﬁunlar› söylüyordu
MLKP Temsilcisi:
"‹lk kez burada aç›kl›yoruz.
DHKC’li arkadaﬂlar eleﬂtiri üslubunun d›ﬂ›nda da k›ﬂk›rt›c›, küfür
tarz›nda üslup kullan›yor ve bu örgütler aras› iliﬂkilerin kesilmesine
yol aç›yor. Örne¤in bize yönelik yalanc› demiﬂlerdir... S›rf bu yüzden
eleﬂtirilerimizi yazmad›k ve DHKC
ile iliﬂkilerimizi kestik."
DHKC ile iliﬂkilerini kestikleri
de bir yaland›. Böyle bir ﬂey olmam›ﬂt›r. Ama orada böyle bir ﬂeyi rahatl›kla ifade edebildiler. (MLKP
Temsilcisi, daha sonra sadece Tür-

kiyeli sol örgütler aras›nda yap›lan
bir görüﬂmede, “Ben toplant›da
yanl›ﬂ ifade ettim. Ben eleﬂtirilerimizi dondurduk demek istemiﬂtim”
ﬂeklinde bir düzeltme yapt›.)

✹ Sald›ran›n kimli¤ini mu¤laklaﬂt›rmak, kimsenin hatas›n›
küçültmez! Aç›klanan metinde görülece¤i gibi, “Lavrion'da PKK'nin
politik sorumlulu¤unu ald›¤› bir
grup Kürt taraftar›n neden oldu¤u
sald›r› ve ﬂiddet”ten sözedilmektedir.
Bu ifadeye Cepheliler itiraz etmiﬂlerdir. Çünkü Cepheliler”in Lavrion’da gördü¤ü bu de¤ildir. Sald›ranlar, PKK’nin kamp ve çeﬂitli
alanlardaki görevlileri ve taraftarlar›d›r. Bu aç›k ve kesindir. Türkiyeli sol gruplar da sald›ranlar›n
“bir grup Kürt” olmad›¤›n› bildikleri, zaten geliﬂmelerin en az›ndan bir
k›sm›na tan›k olduklar› halde, bu tan›mlamaya itiraz etmemiﬂlerdir.
Bu ifade biçimi, PKK’nin sald›r›n›n “kendisinin d›ﬂ›nda” oldu¤u manevras›n›n, klasik “kitlemiz tahrik
oldu” gerekçesinin bir tezahürüdür.
Zaten metinde sald›ranlar önce
“PKK üyeleri” olarak geçmiﬂ, sonra
“taraftarlar›m›z” denilmiﬂ, ard›ndan

yurtd›ﬂ›

bundan da vazgeçilerek sald›ranlar›n “bir grup Kürdistanl›” diye ifade edilmesi istenmiﬂ, bunun
PKK’nin sorumlulu¤unu hiçbir ﬂekilde ifade etmeyen bir tan›m olmas› nedeniyle bu kabul edilmemiﬂ, sonuçta yukar›daki ifade dayat›lm›ﬂt›r.
Ki bu konuda, MLKP de oldukça yard›mc› olmuﬂtur PKK’ye; o
kadar ki, “Lavrion’da kim kimin
üyesidir, kim üye kim taraftard›r net
de¤ildir. Hatta Lavrion da üç Kürt
örgütü vard›r. (Suriyeli ve Irakl›
Kürtler’in de partileri vard›r)" diyerek sald›rganlar› PKK’den de daha mu¤lak hale getirmeye giriﬂmiﬂ,
bunun üzerine toplant›y› yöneten
PAME üyesi, "Yapmay›n, milyonlar
için konuﬂmuyoruz, Lavrion için konuﬂuyoruz. Oradaki insan say›s›
belli. Kim taraftar kim üye bu da bilinir" diyerek bu komedinin uzamas›na engel olmuﬂtur.
Sonuçta DHKC, PKK’nin sorumlulu¤unun vurguland›¤› bu tan›m, gerçe¤i tam ifade etmese de
metinde böyle ifade edilmesini kabul etmiﬂtir. Çünkü esas olan, sald›r›n›n sorumlulu¤unun kabul edilmesi ve daha da önemlisi, böyle bir komite ve ortak karar›n oluﬂmas›yd›.

✹ Sonuç olarak; Lavrion sald›r›s› üzerine oluﬂturulan bu komite
ve ortak metinle sol içi ﬂiddet bir
kez daha, aç›k bir biçimde mahkum
edilmiﬂtir. Onlarca örgütün kat›l›m›yla sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na dikilecek bir kurumlaﬂma yarat›lm›ﬂt›r.
Bu konuda at›lan ad›mlar a¤›r ve
sanc›l› da olsa, bu ad›m da sol içi bir
hukukun ve kurumlaﬂman›n yarat›lmas› do¤rultusunda bir kazan›md›r.
Lavrion sald›r›s›n›n ard›ndan da baz› gruplar, bu sald›r› karﬂ›s›nda aç›k,
net ve sol içi ﬂiddete karﬂ› bir taraf
olarak tav›r almak yerine, “arabulucu” tavr› tak›nmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Hay›r, sol içi ﬂiddette arabuluculuk
yoktur. Sald›r›y› mahkum etmekte
tereddütlü olanlar, yeni sald›r›lar›
önleyecek güçte demokratik kurum
ve kurallar yaratamazlar.
(*) Metindeki “Avrupa CDK”
imzas› hakk›nda da okurlar›m›z› bilgilendirelim. Tart›ﬂmalar sürecinde
PKK ad›na yeralan arkadaﬂlar, sonuç
aﬂamas›nda metni Avrupa CDK
(Avrupa Kürt Demokratik Halk Toplumu) olarak imzalayacaklar›n›, bu
örgütlenmenin Avrupa’daki cephe
örgütlenmeleri oldu¤unu belirtmiﬂ
ve bu ﬂekilde imzalam›ﬂlard›r.

Panelde ASt ve Avrupa Birleﬂik Sol listesinden konuﬂmac›larla birlikte, geçen y›l 1 Nisan Davas›’n› izlemek için Türkiye’ye giderken tutuklanan Sandra Bakutz
ve Avusturya Anadolu Federasyonu Baﬂkan Yard›mc›s›
Hatime Azak da konuﬂmac›lar aras›nda yerald›lar.
Konuﬂmac›lar, Avusturya ve Avrupa genelinde yükselen ›rkç› ve bask›c› politikalar› durdurman›n herkesin
görevi oldu¤unu vurgularken, Türkiye’nin AB
üyeli¤inin desteklenip desteklenmemesi de tart›ﬂ›lan
konular aras›ndayd›. Panel, dinleyicilerin sorular›na cevap verilmesiyle sona erdi.

Viyana’da Gençlik ﬁöleni

Avusturya Anadolu Federasyonu taraf›ndan
baﬂkent Viyana’da, 24 ﬁubat’ta Gençlik ﬁöleni düzenlendi.
Bir dü¤ün salonunda yap›lan Gençlik ﬁöleni’nde konuklar›, “Gençli¤in Gelece¤i Yokedilemez”, “Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz” pankartlar› karﬂ›lad›.
Ayr›ca, salona “Yüzü güzel olan› de¤il huyu güzel olan›
sev”, “Birlikten kuvvet do¤ar” gibi halk deyiﬂlerinin oldu¤u dövizler de as›lm›ﬂt›.
150 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂölende, Grup Berfin, Alp Bora
ve Grup Deewana, çeﬂitli ezgileri seslendirirken, çocuk
ﬂiir grubu ve Anadolu Federasyonu Tiyatro Grubu da ﬂiir ve oyunlar›n› sundular.

Duisburg’da Bildiri Da¤›t›m›
Anadolu Federasyonu taraf›ndan yay›nlanan “Ayr›mc›l›¤a, Aﬂa¤›lanmaya Son Örnek: Vicdan Testi”
ve “Emperyalistler ‹nançlar›m›za Sald›ramaz. Özür
Dileyin!” baﬂl›kl› bildiriler, 25 ﬁubat’ta Duisburg’da
da¤›t›ld›.
Anadolu E¤itim Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›, bildirilerle en geniﬂ kesimlere ulaﬂmaya çal›ﬂ›rken, Türkiyeli ve yabanc› kurumlarla da iﬂbirli¤i yaparak tepkilerini
dile getireceklerini duyurdular.

Irkç›l›¤a Karﬂ› Panel
Avusturya’daki ›rkç› parti FPÖ’nün, Türkiye’nin
AB’ye üyeli¤i tart›ﬂmas›n› bahane ederek düzenlemeyi
planlad›¤›, yabanc› düﬂman› halk oylamas›na karﬂ› 24
ﬁubat günü ArbeiterInnenstandpunkt – ASt (‹ﬂçi Görüﬂü) taraf›ndan bir panel düzenlendi.
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Bir köy y›k›ma direniyor

yonu’nun birlik beraberli¤i sa¤lamak için kuruldu¤unu kaydederek, henüz program ç›karmad›klar›n›, bilgilendirmeler yapt›klar›n› belirtiyor ve ekliyor: “Arada ç›kan çatlak sesleri engellemeye çal›ﬂ›yoruz. Daha öncede y›k›m karar› geldi. Bir kiﬂi ç›karak
kendi baﬂ›na kendi ç›karlar› için bir ﬂeyler yapm›ﬂ. E¤er
birlikte hareket edilseydi böyle olmazd›. Evlerimizi y›kt›rmamak için her ﬂeyi yapaca¤›z.”
Bayram Önel isimli köylü ise, karar›n haks›z oldu¤unu belirterek, “tamamen kendi ç›karlar› do¤rultusunda, bizlerin haklar›n›, hukuklar›n› dinlemeksizin gasbetmeye çal›ﬂ›yorlar. Rant kazanmak ad›na köy statüsündeki bir alan› mücavir (imar dönüﬂüm kapsam›) alan›na
giriyor diyerek burada ma¤dur edilmeye çal›ﬂ›yoruz.
Türkiye'nin her yerinde yoksul mahallelere yönelik sald›r›n›n bir devam› olarak düﬂünüyoruz. Gecekonduda
yaﬂayanlara hiçbir hak tan›mad›lar bu zamana kadar,
yine ayn›s› oluyor. Bar›nma hakk› en insani hakk›m›z olmas›na ra¤men, yok sayarak bu hakk›m›za sald›r›yorlar.
Ve ç›k›p yetkili a¤›zlar Sosyal Devlet olgusundan bahsediyorlar. Acaba neye dayanarak? Biz evlerimizi y›kt›rmak istemiyoruz. Bu da hep birlikte olmal›. Hukuki ve
meﬂru tüm direniﬂleri yapaca¤›z” diyor.

Ankara'ya ba¤l› 2600 haneli Yakup Abdal köylüleri, evlerinin y›k›lmamas› için mücadele ediyor.
"Kentsel Dönüﬂüm Projesi" ad› alt›nda, sermayenin büyük rant sa¤laBayram Önel
maya çal›ﬂt›¤› proje kapsam›nda,
Yakup Abdal Köyü de y›k›mla karﬂ›
karﬂ›ya. Köyün evleri "görüntü kirlili¤i" gerekçesi ile
halk›n baﬂ›na y›k›lmak isteniyor. Köylü kurdu¤u komisyon öncülü¤ünde evlerini y›kt›rmamaya çal›ﬂ›yor.
Konuyla ilgili görüﬂtü¤ümüz köylülerden biri, belediyenin çöp vergisinden su, elektrik paras›na kadar her
türlü vergiyi ald›¤›n›, ancak otobüslerin dahi köye ç›kmad›¤›n› belirtiyor. Sular› ise 2.5 ay önce gelmiﬂ. “Var›m›z› yo¤umuzu buraya gömdük” diyor, “Zengin olsak
ne iﬂimiz var burada. Biz gelince k›ymete bindi buralar.
Melih Gökçek'in kar›s› bir saat so¤ukta bekler mi? Görüntüyü bozuyormuﬂuz. Gitsin zenginlerin evini y›ks›n.
Biz buradan kesinlikle ç›kmayaca¤›z. Ölmeyi göze alm›ﬂ›z.”
Komisyonda yeralan Özkan Sakince, Köy Komis-

Gerçe¤in
sesiyle
büyüyecek

27 ﬁubat Alibeyköy'de dergi sat›ﬂ› s›ras›nda çekildi bu resim. Henüz yaﬂ› küçük
olsa da, O bir Yürüyüﬂ okuru. Caddeleri, sokaklar› dolduran abilerinin, ablalar›n›n sesine kulak verdi, o gün Cengiz Topel, Saya
Yokuﬂu, Çöp Mahallesi ve Meydan'daki tan›t›m çal›ﬂmas›nda, Yürüyüﬂ’ü sat›n alan
185 kiﬂiden biri oldu.
Bugün belki fark›nda olmayacak, ama
yar›n mutlaka anlayacak; resimlerine bakt›-

¤› bu sayfalarda yazanlar, O’nun insan gibi
yaﬂayaca¤› bir Türkiye mücadelesini anlat›yor, bu mücadeleye ça¤r› yap›yor.
Evet, dergimiz kad›n-erkek, genç-yaﬂl›çocuk halk›m›za ulaﬂmaya devam ediyor.
Ayn› gün Gebze'deki okurlar›m›z da sokaklardayd›. 10 okurumuzun kat›ld›¤› ve Devlet Hastanesi önündeki TAYAD’l›lara sald›r› nedeniyle ancak 45 dakika sürebilen faaliyette, 24 dergi sat›ld›.

Bal›kç› Davas›’na Erteleme

Gemlik’te iﬂçi k›y›m›

7 HPG’li Yaﬂam›n› Yitirdi

Sürgün edildi¤i Urfa’da katledilen
devrimci mühendis Hasan Bal›kç›’n›n duruﬂmas›, 23 ﬁubat günü Urfa’da görüldü. Duruﬂmaya Bal›kç›’n›n ailesi, EMO Adana ﬁubesi ile
Adana Temel Haklar üyeleri kat›ld›.
Duruﬂmada sözalan Bal›kç›’n›n
avukat›, Hasan Bal›kç›’n›n politik bir
insan oldu¤unu, Urfa’ya sürgün oldu¤unu hat›rlatarak, “Hasan Bal›kç›’y›
katledenler bilinmektedir. Bu bireysel de¤il bilinen güçler taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r” dedi. Duruﬂma, san›klar›n
savunmalar› için 26 Mart’a ertelendi.
Bal›kç›’n›n arkadaﬂlar› ve dostlar› ise
duruﬂman›n ard›ndan davaya sahip
ç›kacaklar›n› dile getirdiler.

Liman-‹ﬂ Gemlik Temsilcili¤i, Borusan Lojistik’te son
olarak 15 iﬂçinin iﬂten at›lmas›n› protesto etti. 324 iﬂçinin
çal›ﬂt›¤› fabrikada, 226 sendikal› iﬂçi bulunuyor. 2004’ten
bu yana toplam 55 iﬂçi sendikal› olduklar› için ya iﬂten at›ld› ya da Kuzey Irak dahil, baﬂka iﬂletmelere sürgün edildi.
Temsilci Ertaç Öktem, iﬂçi
k›y›m›na iliﬂkin bilgi verdi¤i
aç›klamada, örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Aç›klamaya,
Bursa Temel Haklar Gemlik
Temsilcili¤i de destek verdi.

Mardin'in Dargeçit ‹lçesi k›rsal›nda
23 ﬁubat günü düzenlenen operasyonda, 7 HPG gerillas› yaﬂam›n› yitirdi.
Gerillalar›n isimleri, ‹dris Aykut, Yoldaﬂ Özel, Xalit ﬁex Ali, ‹dris ‹mir,
Fevzi Hesko, Hüseyin Özkaya ve Ergin Ekinci olarak aç›kland›.
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Katledilen gerillalar›n cenazelerini
Diyarbak›r Devlet Hastanesi morgundan almak isteyen halk ise, sald›r›ya u¤rad›. Yaﬂam›n› yitiren gerillalardan Ergin Ekinci'nin cenazesi, binlerce
kiﬂi taraf›ndan Diyarbak›r Yeniﬂehir
Mezarl›¤›'na götürüldü. Kitleye Da¤kap› Meydan›'nda sald›ran polis onlarca kiﬂiyi gözalt›na ald›.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

tin’deki eylemler, büyük ölçüde ﬂehirlerde, gecekondu
semtlerinde oluﬂan çeﬂitli halk örgütlenmelerine dayan›yordu. Arjantin’deki halk hareketinin en önemli dinamiklerinden biri, ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler Hareketi (MTD)’dir.
Bunun yan›nda, özellikle ﬂehirlerde oluﬂan “Mahalle
konseyleri”, halk›n çeﬂitli kesimlerinin kat›ld›¤›
Asamblea’lar, gibi örgütlenmeler, ö¤renci kökenli hareketler de vard›. (‘Asamblea’n›n kelime anlam›, birleﬂmek, biraraya gelmiﬂ topluluktur; fiilen kararlar›n al›nd›¤› halk toplant›lar›na verilen add›r.)
Piqueteros (barikatç›lar) da denilen ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler
Hareketi’nin yol kesme eylemleri, Mahalle Konseyleri’nin ve Asamblea’lar, ﬂehirlerde meclisler, komünler
oluﬂturup yaﬂamaya baﬂlamalar›, ekonomik kriz nedeniyle patronlar› taraf›ndan terkedilen fabrikalar›n “iﬂçi
özyönetimine” al›n›p, tamamen iﬂçiler taraf›ndan iﬂlenmeye baﬂlanmas› (ki böyle fabrikalar›n say›s› 150’ye
ulaﬂm›ﬂt›), ülkemizdeki reformist, sivil toplumcu çevreleri fazlas›yla heyecanland›rm›ﬂ ve iﬂi “iktidar› hedeflemeyen” bir mücadelenin baﬂar›s›n›n kan›t› olarak sunmaya kadar gitmiﬂlerdi.
Bunun nas›l bir “baﬂar›” oldu¤una gelece¤iz, ancak
ondan önce, hareketin as›l dinami¤i olarak nitelendirdi¤imiz ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler Hareketi üzerinde dural›m.

Bölüm

9

Latin Amerika’da gerilla mücadelesine ba¤l› olarak
ﬂekillenen halk örgütlenmelerini, yaz› dizimizin önceki
bölümlerinde ele ald›k. Bu bölümde ise, Latin Amerika’da özellikle son 5-6 y›l içinde geliﬂen halk hareketlerinin dayand›¤› halk örgütlenmelerinin baz›lar›n› ele
alaca¤›z.
Bu örgütlenmeler, yaz› dizimizin önceki bölümlerinde ele ald›¤›m›z örgütlenmelerle biçimsel anlamda benzerlikler taﬂ›salar da, nitelik anlamda farkl›d›rlar. Ortaya ç›k›ﬂlar›ndaki, iﬂleyiﬂlerindeki benzerlik, hedefleri
sözkonusu oldu¤unda tam bir farkl›l›¤a dönüﬂmektedir.
Farkl›l›k, bu halk örgütlenmelerinin halk iktidar›n›
hedefleyecek bir tarzda yönlendirilip yönlendirilmemelerine iliﬂkindir. Önceki bölümlerde ele ald›klar›m›z genellikle devrim mücadelesinin ve giderek halk iktidar›n›n bir parças› olan, bu do¤rultuda geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan halk örgütlenmeleriydi. Bu bölümde ele alacaklar›m›z ise, devrim ve iktidar hedefinin sözkonusu olmad›¤› örgütlenmelerdir.
Brezilya'da Topraks›z Tar›m ‹ﬂçileri (MST), Bolivya'da Ba¤›ms›z Halklar Meclisi, Cocalerolar, Paraguay'da Ulusal Köylü Federasyonu, Ekvador'da bir köylü,
yerli hareketi olan CONAIE, Arjantin’de ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler
Hareketi (MTD), 2000’lerin baﬂ›ndan itibaren Latin
Amerika’da geliﬂen halk hareketleri içinde en dikkat çeken örgütlenmeler oldular. Keza, halk hareketinin geliﬂimi içinde bunlar›n d›ﬂ›nda da irili ufakl› birçok kendine özgü halk örgütlenmeleri ortaya ç›kt›.

‹ﬂsiz ‹ﬂçiler Hareketi: Arjantin'de artan iﬂsizlik ve düﬂen yaﬂam standart›, toplumsal hoﬂnutsuzlu¤u
da alabildi¤ine büyütmüﬂtü. ‹ﬂsizler bu koﬂullarda tüm
zorluklara ra¤men oldukça yayg›n bir ﬂekilde örgütlendiler. A¤ustos 2001'de, say›lar› yüz bini aﬂan iﬂsiz gruplar›, ülke çap›nda Arjantin'de üç yüzden fazla anayolu
trafi¤e kapatt›. Bu eylem ekonomiyi adeta felç etti. Eylemler boyunca beﬂ iﬂsiz katledildi, üç bine yak›n› tutukland›. Fakat iﬂsizler y›lmad›lar ve örgütlenmelerini
geniﬂleterek eylemlerine devam ettiler.
‹ﬂsizlerin büyük bölümü, k›sa süre önce özelleﬂtirmeler sonucu iﬂten at›lanlardan oluﬂuyordu. Esas olarak
gecekondu bölgelerinde gerçekleﬂen iﬂsizler örgütlenmesinin baﬂ›n› da, sendika ve mücadele deneyi olan bu
“yeni iﬂsiz” iﬂçiler çektiler.
‹ﬂsizlerin örgütlenmesi ve geliﬂimi asl›nda klasik bir
geliﬂim gösterir. Baﬂlang›çta küçük gruplar halinde
biraraya gelip dilekçeler verip, gösteriler yapt›lar. Taleplerinin kaale al›nmamas› üzerine belediye binalar›n›
iﬂgal etmeye, hatta yakmaya, yol kesme eylemleri yapmaya baﬂlad›lar.
Koﬂullar asl›nda ülkemizdeki ve benzer IMF program›n›n uyguland›¤› ülkelerden çok farkl› de¤ildir: “Kamu iﬂletmeleri sat›ld› ve o iﬂletmelerin yeni sahipleri
binlerce iﬂçiyi iﬂten ç›kard›. Maden ve enerji merkezleri
de içinde olmak üzere kars›z oldu¤u düﬂünülen faaliyetlere son verildi... Kamu iﬂçilerinin ücretleri düﬂürüldü
ve çal›ﬂma koﬂullar› kötüleﬂtirildi ve pek ço¤u iﬂten ç›kar›ld›... Sendikalara sald›r›ld› ve üyeleri iﬂten at›ld›...
Emekliler ve sa¤l›k hizmetlerine bütçesi yetmeyenleri

***
Arjantin: Halk Örgütleniyor
Hedefsizlik Ç›kmaza Sokuyor
2001’de, 2003’te Arjantin’de büyük ve militan kitle
eylemleri geliﬂti. Ülkemizde kimileri taraf›ndan “ayaklanma”, kimilerince “ya¤ma”, kimilerince de “yeni
toplumsal hareketler” olarak adland›r›lan halk hareketi, mevcut hükümetleri sars›c› bir etki yaratt›, ama o
noktada da kald›. Bilindi¤i gibi bu ayaklanmalarda devrimci bir önderlik olmad›¤› gibi, devrimci olmasa da
merkezi bir önderlik de yoktu.
Siyasal aç›dan kendili¤indenli¤in a¤›r bast›¤› Arjan44
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Konseylerde,
Piqueteros’ta,
Asamblea’larda
örgütlenen iﬂsiz,
evsiz, iﬂçi,
memur, ev kad›n›
Arjantinliler,
ayakland›lar,
hayat› felç ettiler; Fakat
devrimci bir
önderlikten yoksundular; halk örgütlenmelerinin, ayaklanman›n enerjisi, düzenin bir “sol”
seçene¤ine mahkum oldu...

etkileyecek ﬂekilde sosyal hizmetler t›rpanland›...”
‹ﬂte bu koﬂullar›n sonucunda at›lan iﬂçilerin oluﬂturdu¤u ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler Hareketi (MTD), sendikal veya siyasal bir önderli¤in olmad›¤› koﬂullarda, bir taban hareketi olarak baﬂlam›ﬂt›r.
Her gecekondu semtindeki iﬂsizlerin kendilerine ait
bir alt örgütlenmesi vard›r. Bunlar önce belediyeler düzeyinde merkezileﬂtiler, sonra da belli ölçülerde ﬂehirler
aras›nda. Her semt veya belediye birimi, tüm üyelerinin
kat›ld›¤› genel meclisi taraf›ndan yönetilir. Politika ve
eylemler bu meclislerde kararlaﬂt›r›l›r.
‹ﬂ talebi, yiyecek da¤›t›m›, hapisteki iﬂsiz hareketi
militanlar›n›n serbest b›rak›lmas›, su, yol, sa¤l›k tesisleri iﬂsizlerin belli baﬂl› talepleridir.
Nitekim eylemler sonucunda devletten asgari ücretli
geçici iﬂler, g›da tahsisat› gibi haklar da elde ettiler. Baz› gecekondu semtlerinde iﬂsizler hareketinin öncülü¤ünde ortak f›r›n, su ar›tma tesisleri, ilk yard›m merkezleri gibi iﬂler yap›ld›.
“Ba¤›ms›z bir örgütlenme” olmak, MTD’nin en
önemli özelliklerinden biridir; hiçbir siyasi harekete,
önderli¤e tabii de¤ildir, fakat bu ayn› zamanda onun
güçsüzlü¤üdür.
Kendi içinde bir hiyerarﬂiyi, hatta delegeler düzeyinde temsili bile reddeden ‹ﬂsizler Hareketi, hayat›n zorlamas› sonucu merkezileﬂme ihtiyac› duymuﬂtur. Fakat siyasal ufkunun s›n›rl›l›¤› do¤al olarak yine ayn› kalm›ﬂt›r. MTD’nin düzenledi¤i “ulusal çaptaki toplant›s›”nda
kabul edilen kararlar, hareketin bu niteli¤ini de göstermektedir. Bu toplant›n›n ard›ndan ülke çap›nda yap›lan
ve ülkemiz bas›n›nda, reformist solda bazen “ayaklanma” olarak adland›r›lan yol kesme eylemleri ﬂu taleplerle yap›lm›ﬂt›r: (1) Hileli d›ﬂ borçlar›n ödenmemesi; (2)
Emeklilik fonlar›na kamu kontrolü; (3) Bankalar›n ve
stratejik iﬂletmelerin yeniden ulusallaﬂt›r›lmas›; (4) Küçük çiftçilerin borçlar›n›n affedilmesi ve ürünlerine sürdürülebilir fiyatlar verilmesi (5) Açl›¤› provoke eden rejimlerin def edilmesi ve politikac›lar›n yer de¤iﬂtirmesine son verilmesi.
Bu talepler temelindeki bir hareket, yollar› kesip militanca direniﬂler gerçekleﬂtirebilir, ama bu onu devrimci yapmaz; o hareket düzen s›n›rlar› içindeki demokratik bir hareket olarak kal›r. MTD de böyle bir halk örgütlenmesidir.

menterizm kanal›na akan halk hareketleri, elbette devrimci geliﬂmelerin de zemini olabilirler; küreselleﬂmeci,
sivil toplumcu, troçkist teorisyenler, bu eylemleri, halk›n devrimci iktidar mücadelesine karﬂ› kullanmakta gecikmediler. ‹ktidars›zl›¤›n teorisi, bu eylemler gösterilerek tazelendi. Mesela bunlardan birinde ﬂöyle deniyor:
“Arjantinliler t›pk› mahalle konseyleri üzerinden
yükselen Paris Komünü’nde, t›pk› tüm iktidar›n sovyetlere geçmesini talep eden 1917 Ekim ve onu izleyen Almanya devrimlerinde oldu¤u gibi, devletten bir ﬂey beklemiyorlar... devrimci iﬂçi hareketinin, komünizmin neredeyse ony›llard›r unutulmuﬂ gelene¤ini yeni biny›lla
beraber canland›rarak, iﬂçi konseyleri ve milisleri üzerinde yükselen yeni bir toplumun temellerini at›yorlard›.”
Arjantin’deki halk hareketini övüyor görünen bu sat›rlar, gerçekte Paris Komünü’nden baﬂlay›p, Ekim
Devrimi’nin, Sovyetler’in ve bizzat halk örgütlenmelerinin ve halk›n mücadelesinin içini boﬂalt›yorlar.
Reformizm Arjantin’deki komün, konsey ad›n› taﬂ›yan örgütlenmeleri ve onlar›n üzerine yükselen mücadeleyi “kitleler kendi kurumlar›n› yaratt›lar ama, burjuva
iktidar ayg›t›na ait olanlar› y›kmaya yeltenmediler”,
“bir yanda, burjuva iktidar mekanizmalar›n› y›kmaks›z›n onun yan› baﬂ›nda varolmaya çabalayan devrimci
oluﬂumlar”... olarak nitelendirirken, asl›nda klasik
“üçüncü alan” teorisini, ütopik “sivil toplum”u savunuyorlar.
Arjiantin’deki halk hareketi için kullan›lan en isabetli deyimlerden biri “Kentli Zapatizm”dir. Uygun bir
deyimdir. Çünkü orada da Zapatistalar gibi, “dünyay›
iktidar› almadan de¤iﬂtirmek” sözkonusu.
Arjantin’de veya benzer durumdaki ülkelerde, mevcut hareketi devrimci bir önderli¤e, iktidar hedefine yöneltmek gerekirken, mevcut durumlar›n› teorileﬂtirmek,
asl›nda halk›n emperyalist politikalara karﬂ› geliﬂen tepkisini daha do¤arken düzeniçinde bo¤makt›r.
‹ﬂte bunun sonucudur ki, “solcu” bir devlet baﬂkan›
veya hükümetin iﬂbaﬂ›na gelmesi, havuç politikas›na bi-

Buenos Aires’de Paris Komünü’nü
arayanlar›n boﬂ hayalleri: Buenos Aires’de
yo¤unlaﬂan Mahalle Konseyleri’ne, Piqueteroslar’a,
Asamblea’lara ve eylemlere bak›p biri “komün ruhu
yaﬂ›yor” diye yazm›ﬂt›. Paris Komünü’nde ne kadar büyük bir iktidar ufku varsa, tam tersine, Buenos Aires’deki konseyler, Asamblea’lar ve Piqueteroslar da o kadar
iktidar hedefinden uzakt›rlar.
Latin Amerika’da geliﬂen ve ço¤unlukla da parla45
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de 1500'den fazla MST militan›, önderi, ordu, polis ve
toprak sahiplerinin kurdu¤u ölüm mangalar› taraf›ndan
katledildi. Bunun d›ﬂ›nda toprak iﬂgalleri sürekli bir çat›ﬂma durumu da demektir. Mesela sadece Ocak ve Kas›m 2003 aras›nda MST önderli¤indeki toprak iﬂgali giriﬂimleri sonucu k›rsal alanda 1197 çat›ﬂma yaﬂand›¤›
kaydedilmiﬂtir.

raz a¤›rl›k verilmesi, bu ülkelerde süreci sonland›rmaya
yetiyor. Halk ayaklanmas›ndan asl›nda darbe almadan
ç›kan kapitalist devlet, kendini tahkim etme imkan› buluyor.

***
Brezilya: Topraks›z K›r ‹ﬂçileri
Hareketi (MST)

MST’nin örgütleniﬂi, iﬂleyiﬂi: MST’nin
ana slogan› "‹ﬂgal et, Diren, Üret"tir. Bu, MST’nin politikas›n› ve örgütlenmesini de ifade etmektedir asl›nda.
MST, belli bir bölgede, köyde, önce iﬂlenmeyen bir topra¤› iﬂgal etmek için örgütlenme yapmaktad›r. Topraklar›n iﬂgal edilmesi, hem paramiliter güçlerin sald›r›s›na
karﬂ› bir örgütlenmeyi, hem de üretim için bir örgütlenmeyi zorunlu k›lmakta ve köylüler bu çerçevede örgütlenmektedir.
Köylerde, iﬂgal edilmiﬂ bölgelerde kurulan kamplarda oluﬂturulan Meclisler, MST’nin de as›l örgütlenme
organlar›d›r. Meclisleri, kongreleri tüm üyelerin kat›l›m›yla yapmak esast›r. Bu meclislerde toplumun en d›ﬂlanan kesimleri olan kad›nlar›n, etnik az›nl›klar›n temsili sa¤lan›r. Ki bu politikan›n sonucunda, MST’nin önderlerinin yar›ya yak›n› kad›nlardan oluﬂmaktad›r. Her
40-50 ailelik gruplar oluﬂturulup bunlar›n yerel önderleri seçilmekte, günlük iﬂleyiﬂ bunlar arac›l›¤›yla sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca kamplarda politik e¤itim için okullar
aç›lmaktad›r.

Kitlesel karakter kazanm›ﬂ, giderek siyasi geliﬂmeleri yönlendirebilecek bir güce eriﬂmiﬂ halk örgütlenmelerinden biri de, Brezilya’daki Topraks›z K›r ‹ﬂçileri Hareketi’dir. "Movimento dos Trabalhadores Ruaris Sem
Terra", yani k›saca MST olarak tan›nan bu hareket,
1980’lerin baﬂ›ndan itibaren geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Brezilya’n›n en güçlü hareketlerinden birinin “topraks›zlar” hareketi olmas›n›n elbette nesnel koﬂullar›
vard›r: Topra¤›n adaletsiz da¤›t›m› Brezilya'da korkunç
boyutlardad›r. K›rsal alan nüfusunun sadece % 1'inden
az›n› oluﬂturan 35 bin toprak beyi, ekilebilir topraklar›n
% 80'inden fazlas›na sahiptir. Bir baﬂka çarp›kl›k ise,
toprak a¤alar›n›n, büyük kapitalist çiftçilerin ellerinde
bulundurduklar› topra¤›n ancak yüzde 1-2’sini iﬂleyip,
geri kalan bölümünü iﬂletmeden özel mülkiyetleri altnda tutmalar›d›r.
Bu gerek k›rsal alandaki topraks›z köylülerde, gerekse de ﬂehirlere göçedip gecekondulara yerleﬂmiﬂ ama
köylülükten kopmam›ﬂ kesimlerde düzene karﬂ› büyük
bir öfke biriktirmiﬂtir. MST bir anlam›yla bu öfkeyi örgütlemiﬂtir. Bu anlamda sadece köylerde de¤il, gecekondularda da sözünü etti¤imiz kesim içinde örgütlenmiﬂtir.
Köylülerin iﬂgal eylemleri, belli bir baﬂar› kazand›kça, topraks›zlar bu mücadele biçimi etraf›nda kenetlenmiﬂler ve örgütlülük giderek yayg›nlaﬂ›p geliﬂmiﬂtir.
Bugün MST, 400 binden fazla aileyi (yani yaklaﬂ›k 2
milyondan fazla insan›), ço¤unlu¤u kolektif üretim kooperatiflerinde olmak üzere, iﬂgal edilmiﬂ topraklara
yerleﬂtirmiﬂtir. Öyle ki, adeta do¤rudan kitle hareketiyle k›smi bir toprak reformu gerçekleﬂtirilmiﬂ Brezilya’da. Sadece yak›n dönemin rakamlar›n› verirsek; toprak iﬂgallerinin say›s› 2002'de 176 idi, bu rakam 2003'te
328'e ç›kt›. Topraks›z iﬂçilerin toprak iﬂgalleri için örgütledi¤i kamp yerlerinin say›s› 2002’de 64'tü, kamplar›n say›s› 2003’te 198'e yükseldi. MST’nin organize etti¤i kamplarda yaﬂayanlar›n say›s› da yaklaﬂ›k 50 bin civar›na ulaﬂt›. San›r›z iﬂgal eyleminin boyutlar›n› anlatmak için ﬂu örne¤i vermek yeterli olacakt›r: Bugün
MST önderli¤inde iﬂgal edilmiﬂ topraklar›n yüzölçümü,
mesela Belçika’n›n yüzölçümünden fazlad›r.
Bunlar için elbette büyük bedeller ödemiﬂ MST. Bir
dönem iktidar taraf›ndan “illegal” ilan edilmiﬂ, gerek
polisin, gerekse de toprak a¤alar›n›n oluﬂturdu¤u ölüm
mangalar›n›n sald›r›lar›na maruz kalm›ﬂt›r. Bu süre için-

MST’nin ç›kmaz›: MST

önderlerinin büyük
bölümü, sosyalizmi savunmaktad›r. Ancak bu örgütsel
temeli olmayan bir sosyalizm savunuculu¤udur. Veya
ülkemizdeki legal particilerin sosyalizm savunuculu¤u
gibi bir savunmad›r. Bu kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ, geliﬂmiﬂ
bir örgütlenmeye sahip olunmas›na ra¤men, sosyalizmi
gerçekleﬂtirebilecek iktidar perspektifli bir örgütlenme
yönelimi yoktur.
Bu yayg›n örgütlenme, bir devrim ve iktidar ufkunun
uza¤›nda oldu¤u için, bütün gücünü sonuçta getirip düzeniçi seçeneklere kanalize etmektedir. Nitekim, Brezilya’daki son seçimlerde MST, Lula’y› desteklemiﬂtir.
Lula Da Silva, 2002 seçim kampanyas›nda MST'den
aç›kça teslimiyet talep etti. Bu talepler, “tüm kitlesel eylemlerin durdurulmas›, toprak iﬂgallerine son verilmesi”ydi. “Orta s›n›f seçmenleri korkutmamak için” eylemlere son verilmesi ﬂartt›. MST bu talebi kabul etti.
Lula’n›n emperyalizmle, emperyalizmin ekonomik
program›yla ve oligarﬂiyle uzlaﬂmas› aç›k olmas›na ra¤men, bu talepleri kabul etti¤i gibi aktif biçimde de seçim
kampanyas›na kat›ld›. Milyonlarca yoksulu, topraks›z›
Lula'ya oy vermeye yöneltti.
Fakat, k›sa süre sonra Lula’n›n emrindeki polislerin
namlular›, köylü hareketinin üzerine döndü. Toprak iﬂgallerine karﬂ› ac›mas›zca sald›r›lmaya baﬂland›¤› gibi,
ülke çap›nda uygulanan politikalar da hiç de halk›n ç›kar›na de¤ildi.
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rime de yönelebilir, düzeniçi çözümler bata¤›nda bo¤ulabilir de. Bunu belirleyecek olan bu tür örgütlenmelerin yönünü nereye dönece¤idir.
Yaz› dizimizin ilk bölümlerinden birinde belirtmiﬂtik; devrimci bir parti, iktidar için savaﬂ›rken de, iktidar› devrald›ktan sonra da, halk örgütlülüklerine dayanmal›d›r. Ayn› ﬂekilde bunun tersi de do¤rudur; bir halk
örgütlenmesinin halk›n kurtuluﬂuna hizmet edebilmesi,
onun devrimci bir önderli¤e ve iktidar hedefine sahip
olmas›yla do¤ru orant›l›d›r. Böyle bir önderli¤in ve hedefin yoklu¤unda, k›sa, orta vadede halk›n ekonomik
demokratik sorunlar›n›n çözümüne hizmet eden halk örgütlenmeleri, bir noktadan sonra, örgütledi¤i kitleleri
düzeniçinde tutman›n, kendi iktidar› hedefinden uzaklaﬂt›rman›n bir arac› haline de dönüﬂebilir. Bu bölümde
ele ald›¤›m›z MST ve MTD aç›s›ndan söylersek; henüz
birer düzen örgütlenmesi olmam›ﬂlarsa da, büyük ve
mutlak çözülmesi gereken bir t›kan›kl›kla karﬂ› karﬂ›ya
olduklar› aç›kt›r. Ya devrime yönelecek, ya düzeniçi
seçeneklerin birine yedekleneceklerdir. Kendi pratikleri
baﬂka seçene¤in olmad›¤›n› gösteriyor zaten.

Bask›lar karﬂ›s›nda MST’de kaç›n›lmaz bir iç tart›ﬂma yaﬂanmaya baﬂland›. Hareket içindeki özellikle yerel önderler, topraks›z k›r iﬂçilerinin Lula ile bir gelece¤i olmad›¤›n› söylemeye baﬂlad›. Ancak bunun yerine
tek önerebildikleri MST’nin kendi “do¤rudan eylem”
çizgisine, yani toprak iﬂgalleri politikas›na devam etmesidir. ‹ktidar›n icazetini ve iktidarla iﬂbirli¤ini reddetmesi bak›m›ndan olumlu görünebilecek bu itiraz bile kendi içinde bir açmazd›r.
Ayn› Arjantin’deki örgütlenmeler için “bu meclisler,
acaba yeni bir sosyalizmin temeli olabilir mi?” sorusunun sorulmas› gibi, MST örne¤inde de toprak iﬂgallerinde kazan›lan konjonktürel baﬂar›, köylülü¤ün kurtuluﬂunun düzeniçinde sa¤lanabilece¤i gibi “iktidars›z” çözüm modellerine bir örnek olarak bak›lmaktad›r.
Arjantin’deki ‹ﬂsiz ‹ﬂçiler Hareketi, Brezilya’daki
Topraks›zlar Hareketi, bize, her taban örgütlenmesinin,
her halk örgütlenmesinin otomatikman/kendili¤inden
devrime hizmet eden bir karakter taﬂ›mayaca¤›n› da
göstermektedir. Onun niteli¤ini belirleyen esas olarak
biçimi (yani örne¤in hepsinin halk meclisi tarz› bir iﬂleyiﬂe sahip olmas›) de¤il, önderliklerinin neyi hedefledi¤idir. Tabandan do¤muﬂ bu tür halk örgütlenmeleri, dev-

- devam edecek -

Trabzon Temel Haklar, Trabzon Halk›n›
sormaya, sorgulamaya ça¤›r›yor;

TRABZON’DA NELER OLUYOR?
Trabzon Temel Haklar, kentte son süreçte yaﬂananlarla ilgili gerçeklerin halktan gizlenmek, üzerinin örtülmek istendi¤ini belirterek bir kampanya baﬂlatt›.
1 Mart’ta yapt›¤› aç›klama ile yaﬂananlar› özetleyen
Temel Haklar, “Gazetemiz Özgür Karadeniz'in Sesi ile,
dernek bültenlerimizle; sokaklarda, köylerde insanlar›m›za ulaﬂ›p gerçeklerimizi hat›rlataca¤›z, tart›ﬂt›raca¤›z” dedi.
“Trabzon’da neler oluyor; bilmek hakk›n›z” denilen aç›klamada, “hamsiyle, f›nd›kla, yeﬂil ve mavinin
buluﬂtu¤u ﬂehir olarak an›lan” Trabzon’un, “ﬂimdilerde ise linç giriﬂimlerinin, fuhuﬂun, mafyan›n, ölümlerin
yaﬂand›¤› kent olarak” an›ld›¤› belirtildi ve ﬂu soru soruldu:
“Peki kim veya kimler bu hale getirdi kentimizi?”
Cinayetlerin, linç giriﬂimlerinin, Kürt bir iﬂçinin
katledilmesinin, neredeyse her gün yaﬂanan çat›ﬂmalar›n, mafya icraatlar›n›n hat›rlat›lmas›n›n ard›ndan, ﬂu
tespitlerde bulunuldu:
“Sovyetler Birli¤i y›k›ld›ktan sonra, ülkemizde ve
ilimizde de fuhuﬂ sektörü oluﬂturuldu ve bu sektör gün
geçtikçe büyüdü. Kendi mafyas›n› da beraberinde yaratt›. Fuhuﬂla birlikte uyuﬂturucu sektörü de büyüdü.

Sokaklar esrar çeken gençlerle doldu. Mafya esnaftan, futbolculardan haraç almaya baﬂlad›. Bu
olanlar en son Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz bünyesinde yaﬂanan hesaplaﬂmalarla gündeme geldi. Ülke gündemine yans›mayan hesaplaﬂmalar›n, dökülen kan›n ise haddinin hesab›n›n olmad›¤›n› kentimiz insan› çok iyi bilir...”

Mafyan›n ve mafyayla ilintili tarikatlar›n, partilerin
önünün bilerek aç›ld›¤›n› vurgulayan Temel Haklar
aç›klamas›nda Trabzon halk›na da ﬂu ça¤r›da bulunuluyor:
“TRABZON HALKI;
Tüm bu olanlar›n sorumlusuna DIﬁ GÜÇLER demektedirler. Do¤rudur tüm bu yaﬂananlar›n sorumlular› DIﬁ GÜÇLER ve bu d›ﬂ güçlerin ç›karlar›d›r. Bu DIﬁ
GÜÇLER'in ad› Emperyalizm'dir.
... Trabzon Amerikan üslerine, limanlar›na haz›rlanmaktad›r, Trabzon'da emperyalistler kar etsin diye yoksulluk, iﬂsizlik büyüyecektir. Emperyalizm, dünyaya
f›nd›k satan bizim gibi ülkelerde f›nd›¤› IMF politikalar›yla bitirmektedir. Bunun sonucunda do¤acak olan
iﬂsizlik ve yoksullu¤a tepkilerin önünü de ﬂimdiden
böyle kesmeye çal›ﬂmaktad›r. Emperyalistlere ve onlar›n yerli iﬂbirlikçilerine yöneltece¤imiz tepkiyi farkl›
kesimlere yönelterek bizleri daha rahat sömürmek istiyorlar. Emperyalistlerin ve yerli iﬂbirlikçilerinin oyunlar›n› boﬂa ç›karal›m.
ONLARIN GÖSTERD‹⁄‹ HEDEFLERE DE⁄‹L,
YOKSULLU⁄UMUZUN, ‹ﬁS‹ZL‹⁄‹M‹Z‹N SORUMLULARINA YÖNELEL‹M!”
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Stalin’le Savaﬂ Bitmez!
Geçen hafta Radikal’de manﬂetten verilen, di¤er burjuva bas›nda
da geniﬂ yeralan bir haber, burjuvazi cephesinin sosyalizm korkusunun
nas›l hâlâ dipdiri oldu¤unu gösterir
nitelikteydi. Haks›z da say›lmazlar;
yoksullu¤un, adaletsizli¤in, emperyalist zulmün böylesine boyutland›¤› bir dünyada sosyalizm idealinin
yeniden kitleleri sarmas› kaç›n›lmazd›r ve bu, kimi demagoglar›n
iddialar›n›n aksine, çok daha yak›n
bir sürecin gündemidir. Avrupa
Konseyi’nin anti-komünist karar›nda da bu korku vard›.
Sözünü etti¤imiz habere göre;
SBKP’nin 20. Kongresi’nde, dönemin Devlet Baﬂkan› Nikita Sergeyeviç Kruﬂçev, Stalin'i k›nayan bir
rapor sunmuﬂtu. Raporun '50 y›l
gizli’ olaca¤› karar› al›nm›ﬂ ve bugün aç›klanm›ﬂ. Kruﬂçev, raporunda, Stalin’in “kitlesel sürgün, terör
yolunu seçti¤ini, O’nun hapse att›klar›n›n kurtar›l›p partiye al›nd›¤›n›
ve komünizme hizmet ettiklerini,
Stalin döneminin facia oldu¤unu”
hatta, “Stalin olmasayd› ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’n›n da olmayaca¤›n›” söylüyordu.
‹lk soru ﬂu: 20. Kongre yeni mi
keﬂfediliyor? Kruﬂçev’in Stalin’e
düﬂmanl›¤› kadar, 20. Kongre’nin
sosyalizmden sapmada dönüm noktas› olmas› da ilgili herkesin bildi¤i
bir gerçek. Nitekim Marksist-Leninistler, Sovyetler y›k›lmadan önce
bunu birçok kez dile getirmiﬂler, kimileri Gorbaçov’un Stalin’e yönelik sald›r›lar›n› elleri patlayana kadar alk›ﬂlarken ﬂöyle demiﬂlerdir:
"Gorbaçov’un Stalin hakk›ndaki
de¤erlendirmeleri nesnel olmaktan
uzak oldu¤u gibi, bugüne kadar
söylenenlerden farkl› bir içerik de
taﬂ›m›yor. Asl›nda Gorbaçov, 20.
Kongre’de Kruﬂçev’in Stalin’e yönelik sald›r›lar›n› onayl›yor." (Yeni
Çözüm, May›s 1988, ‘SSCB Gerçe¤i, Gorbaçov ve Devrimci Tav›r’)
As›l soru da burada. Sovyetler’in

kazan›mlar›n› büyük oranda tasfiye
eden emperyalist Rusya’n›n “50 y›ll›k s›rr›” korudu¤unu varsayal›m (ki
Kruﬂçev’in Stalin’e sald›r›lar› tüm
yönleriyle bilinen ve mahkum edilen bir durumdur), hatta Stalin nezdinde süren sosyalizmi karalama
kampanyas›n›n yeniden yo¤unlaﬂt›¤› ﬂu günlerde zamanlaman›n bir tesadüf oldu¤unu da düﬂünelim. Bu
durumda dahi en yal›n soru ﬂudur;
Stalin’e bunlar› söyleyen Kruﬂçev
kimdir, o günün koﬂullar›nda karalaman›n temelinde yatan nedir?
Kruﬂçev önderli¤inde 20. Kongre’de al›nan kararlar, sosyalizmin
revizyona tabi tutulmas›n›n temellerini oluﬂturmuﬂ, sosyalizm düﬂüncesinde kaos ve kargaﬂan›n tohumlar›
at›lm›ﬂ, Sovyet toplumunun geliﬂmesinde t›kan›kl›¤a ve gerilemeye
neden olmuﬂ, uluslararas› sosyalist
hareketi bölerek emperyalizm karﬂ›s›nda güçsüzleﬂtirmiﬂtir.
SBKP 20. Kongre kararlar›yla
baﬂlat›lan ve emperyalizmle "bar›ﬂ
içinde birarada yaﬂama", "bar›ﬂ
içinde yar›ﬂ" ve "bar›ﬂç›l geçiﬂ" tezleriyle formüle edilen revizyonizm,
Kruﬂçev ve Brejnev dönemlerinde
ad›m ad›m gericileﬂerek, Gorbaçov
sürecinin burjuva reform çizgisine,
ard›ndan kapitalizmin restorasyonu
ve y›k›ma kadar gelinmiﬂtir.
Yani, Sovyetler’in y›k›lmas› nicel birikimlerin sonucudur ve nitel
de¤iﬂiklik olarak karﬂ›m›za sosyalizmin tasfiyesi olarak ç›km›ﬂt›r.
Karﬂ›-devrimci Gorbaçov, ideolojik
g›das›n› Kruﬂçev ve Buharin’den alm›ﬂt›r. Sovyet halklar› bugün kapitalizmin azg›n sömürü çark›n› yaﬂ›yor, Sovyet cumhuriyetleri tekellerin cirit att›¤›, emperyalistlerin
halklara sald›r› amaçl› askeri üsler
kurdu¤u alanlara dönüﬂüyorsa, bu
süreç Kruﬂçev ile baﬂlam›ﬂt›r.
Daha Sovyetler y›k›lmadan,
Marksist-Leninistler’in, “Revizyonizmin hakim k›l›nd›¤›, enternasyonalizmin terk edildi¤i, dünyan›n ilk
48
5 Mart 2006 / 42

sosyalist devletini inﬂa eden Stalin’in küçük düﬂürüldü¤ü, suçland›¤›, Kruﬂçev önderli¤inde al›nan 20.
Kongre’nin tüm revizyonist kararlar› reddedilmesini” istemelerinin temelinde de, bu tasfiye hareketi önüne set çekme ve sosyalizmin sorunlar›n›n yine sosyalist politika içinde
aranmas› vard›r.
Kruﬂçev’in, revizyonist tezlerinin kabul edilmesi için öncelikli
olarak Stalin’i mahkum etmesi gerekiyordu. Lenin’in ölümüne kadar
k›sa süreli olarak O’nun önderli¤inde geliﬂen inﬂaa sürecinin büyük
bölümü Stalin önderli¤inde geliﬂmiﬂti. Y›k›lm›ﬂ, sefalet içinde bir
halk› aya¤a kald›rm›ﬂ ve kapitalizmin yüzy›llara dayanan sanayileﬂme sürecini çok k›sa sürede geride
b›rakm›ﬂt›. Emperyalizmin gayrimeﬂru çocu¤u faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n
komutan› mahkum edilmeden, emperyalistlerle “bar›ﬂ içinde bir arada
yaﬂama” teorileri elbette savunulamazd›. Sonraki y›llarda görülece¤i
gibi, enternasyonalizmin terkedilmesi, hatta kimi zaman devrimci
hareketlerin karﬂ›s›nda faﬂist iktidarlarla ç›kar iliﬂkileri kurulmas›
ancak Stalin’in karalanmas›, onun
yaﬂama geçirdi¤i politikalar›n reddi
ile mümkündü.
Bu karalaman›n, Stalin’i ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’n›n müsebbibi göstermeye kadar varmas›, sald›r›n›n
ne denli subjektif ve emperyalistlerle bar›ﬂ içinde yaﬂamaya dönük ya-

t›r›m oldu¤unun bir baﬂka kan›t›d›r.
Oysa, burjuva ideolojisinden
beslenmeyen herkes, her iki dünya
savaﬂ›n›n da, ekonomik ve siyasi temellerinin tekellerin pazar kavgas›
oldu¤unu, Hitler faﬂizminin, bugün
varl›¤›n› sürdüren emperyalizmin
ürünü oldu¤unu çok iyi bilir. Yani
bu konuda söylenecek bir ﬂey varsa,
bu, “Stalin olmasayd› 2. Dünya Savaﬂ› olmazd›” gibi bir z›rva de¤il,
Stalin ve komutas›nda kahramanca
savaﬂarak 20 milyon evlad›n› ﬂehit
veren Sovyet halklar› olmasayd›,
savaﬂ›n sonucunun faﬂizmin ölümcül yenilgisi olmayaca¤›d›r.
Bu gerçeklerle birlikte bak›ld›¤›nda, Kruﬂçev’in siyasi olarak neyi
temsil etti¤i unutulmad›¤›nda, bu
karalamalar›n hiçbir anlam›n›n olmad›¤› da görülür. Ancak, burjuvazi
komünizm karﬂ›s›nda ideolojik olarak o denli güçsüzdür ki, 50 y›ll›k
teranelere dahi dört elle sar›lmaktad›r. Burjuva bas›nda bu habere bu
kadar itibar edilmesi de buradan
kaynaklanmaktad›r.

Stalin’i Karalayanlara
Rus Halk› Cevap Veriyor
Peki bu haberler gerçekleri de¤iﬂtirebilir mi? Bilimsel olarak elbette hay›r. Ama özellikle Rus halk›
nezdinde de de¤iﬂtirmedi¤ini gösteriyor. Bu haberlerin Rus bas›n›nda
da yeralmas›n›n ard›ndan tüm Rusya çap›nda yap›lan bir ankette,
1917’den bu yana ülkeyi yönetenler
aras›nda “en sevilen lider” olarak
Stalin ç›kt›. Bu kadar karalama,
halk›n yüzde 70’inin Stalin’i olumlamas›n› de¤iﬂtirememiﬂ demek ki!
Peki neden Stalin sevgisi? Rus halk› ilk olarak, geri, cahil bir toplumu
getirdi¤i düzeye vurgu yap›yor.
‹kincisi ise O’nun “eﬂitlikçi uygulamalar›”na. ﬁöyle diyor Rus halk›; “Stalin zaman›nda Roman Abromovich (kapitalizmin peydahlad›¤›
milyarder patron) olabilir miydi?”
Peki Kruﬂçev hakk›nda ne düﬂünüyor Rus halk›? Ayn› araﬂt›rma
buna da cevap veriyor. ‘En nefret
edilen liderler’de Kruﬂçev birinci,
Gorbaçov ikinci, Yeltsin üçüncü

s›ray› al›yor. Nas›l Stalin sevgisi sosyalizme
özlemin ifadesi ise, bu
s›ralama da sosyalizmin tasfiyesinden sorumlu tuttuklar› karﬂ›
devrimcilere halklar›n
lanetinin ifadesidir.

Size Ne Oluyor?!

Proletarya ideolojisinin, komünizmin büyük önderi
Karl Marks’›
14 Mart 1883
tarihinde kaybettik. Ama O
hiçbir zaman
ölmedi, 123 y›l
sonra da düﬂünceleri ve
mücadelesiyle
yaﬂ›yor, dünyan›n dört bir
yan›ndaki devrim kavgalar›nda savaﬂ›yor...

Stalin’e sald›r›da
birleﬂenlerin oluﬂturdu¤u tablo ise daha da
ilginçtir. Burjuva medyan›n “solcusu” Radikal’den faﬂist islamc›
Vakit’e kadar, Stalin’e
sald›r› sözkonusu olunca ayn› dilden konuﬂmuﬂlard›r.
Art›k ﬂundan kimsenin kuﬂkusu yoktur: Stalin düﬂmanl›¤›n›n,
Stalin’e yönelik karalama kampanyalar›n›n temelinde, sosyalizme,
proletarya diktatörlü¤üne düﬂmanl›k vard›r. “Sosyalizmin savunulmas› için Stalin’in savunulmas›na ihtiyaç yoktur” diyen reformizm de bu
gerçe¤i pekala bilir. Ama onlar da
proletarya diktatörlü¤ünü reddettikleri ve sosyalizmi, ne idü¤ü belirsiz,
sosyal demokrasiye meyilli “özgürlükçü sosyalizm” olarak pazarlamaya çal›ﬂt›klar›ndan, Stalin’e sald›rmaktad›rlar. Ve sosyalizmin inﬂaas›
gibi zor bir süreçte karﬂ›-devrimcilerin tasfiyesini, burjuva “insan
haklar›” kriterlerine vurarak bakmaktad›rlar.
Burjuvazi cephesinden yönelen
sald›r›larda ise, “öldü” diye ilan ettikleri sosyalizmin, üzerlerinde bir
hayalet gibi dolaﬂt›¤›n› görmenin
yaratt›¤› hezeyan vard›r.
Bu hezeyan sadece Avrupa Konseyi’nin karar›nda somutlanan emperyalistlerde yoktur, ayn› zamanda
ülkemizde burjuva bas›nda da s›kça
depreﬂir. Yukar›da aktard›¤›m›z haber ve Abbas Güçlü'nün Kanal
D'deki Genç Bak›ﬂ program› bir kez
daha bunu gösterdi.
Programda, Stalin'den “cani” diye sözeden Erkan Mumcu, salondaki Ankara Üniversitesi ö¤rencileri49
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nin protestosu ve soru ya¤muru ile
karﬂ›laﬂt›. Önce, Sabah Yay›n Yönetmeni Fatih Altayl›, “Stalinist
Gençlik” baﬂl›kl› bir yaz› yazd› ve
akl›s›ra, gençlerimize Stalin’in kim
oldu¤u konusunda “tarih dersi” vermeye kalk›ﬂt›. Ard›ndan Radikal’den Hakk› Devrim, “Rus halk›n› anlad›k, ama bizim gençlerimize
ne oluyor” içeri¤inde ayn› ﬂeyleri
anlatt›.
Öyle ya, bu kadar karalama
kampanyas› yürütüyoruz, hiçbir
maddi temeli olmadan, -emperyalist
efendilerimizin bize ö¤retti¤i gibiHitler’in ad›n› anarken Stalin’i de
onunla birlikte an›yoruz ama bu
gençlere ne oluyor da hâlâ Stalin’i
savunuyorlar!
Biz cevaplayal›m: Ruslar, sosyalizmin kazan›mlar›n› bildikleri, yaﬂad›klar› için Stalin’e özlemlerini
dile getiriyorlar. Bizim gençli¤imiz
de, sizin yalanlar›n›za kulaklar›n› t›kay›p tarihe halklar›n penceresinden
bakt›klar› ve sosyalizmin kazan›mlar›n› yaﬂamak istedikleri için, nas›l
bir batakl›k oldu¤u herkesçe bilinen
burjuva politikas›n›n bir figüran›
karﬂ›s›nda Stalin’i savunuyorlar.
Burjuvazinin ve onlar›n sözcülerinin Stalin’le savaﬂlar› hiçbir zaman bitmeyecektir. Çünkü, baﬂta
belirtti¤imiz gibi, sosyalizmin ateﬂli
nefesini enselerinde hissettikçe,
onunla birlikte Stalin’in hayaline
beyhude k›l›ç sallayacaklar.

Mihri Belli
90 Yaﬂ›nda

not düﬂüyoruz

Ömrünü,
ba¤›ms›zl›k,
demokrasi,
sosyalizm mücadelesine
adayan, emperyalizme ve
faﬂizme karﬂ›
kendi çizgisinde bir mücadelenin “neferi” olan Mihri
Belli’nin 90.

✔ Özkök Sert Kayaya Çarpt›
Kimi burjuva demagoglar vard›r, s›n›f kinlerini kusmak, Marksizm-Leninizme ve devrimci kiﬂiliklere
sald›rmak için adeta f›rsat kollar, böyle bir f›rsat
bulam›yorsa da, zorlama bir ﬂekilde yarat›r.
Hürriyet Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök bunlar›n
baﬂ›nda gelir. Y›lmaz Güney’in belgeselini çekmeye haz›rlanan Yönetmen Fatih Ak›n, Güney’in
o¤lunun “babas›n›n kendisine Mao’nun sözlerini
ö¤retti¤ini, ö¤renemeyince de ‘kula¤›n› çekti¤ini’”
söylemiﬂ. Bir anekdot, O’nun o¤lunun devrimci
olmas›n› istemesine iliﬂkin “bir an›”, en fazla.
Ama, Özkök, devrimci Y›lmaz Güney’e olan kinini
kusmak için f›rsat yakalad›¤›n› düﬂünerek alm›ﬂ
kalemi eline ve kusmuﬂ.
Fatih Ak›n’›n Y›lmaz Güney’den çok daha büyük
bir yönetmen oldu¤undan, O’nun “kulak çekmekle kalmay›p, mutlaka o¤lunu dövmüﬂ oldu¤una” kadar kehanetlerine kadar s›ralam›ﬂ. Ve
sonunda “sadede” gelmiﬂ:
“ﬁimdi hepinize sormak istiyorum. Mao’nun, Enver Hoca’n›n, Lenin’in veya Stalin’in, bugün art›k
hiçbir anlam› kalmam›ﬂ z›rvalar›n› ö¤renmeyi reddeden çocu¤unu döven birisi, kahraman olmay›
hak ediyor mu? Bence etmiyor.” (25 ﬁubat)
Boﬂ yere ç›rp›nma Özkök; ne devrim korkusunu
böyle bast›rabilirsin, ne de devrimci Y›lmaz Güney’i karalayabilirsin. Buna gücün yetmez. O,
halk›n yüre¤indedir, bilincindedir. Peki sen halk›n
bilincinde nas›l yer edeceksin? Tekellerin kalemﬂörü, kiﬂiliksizlik timsali, katliam alk›ﬂç›s›, otobüsün ne oldu¤unu dahi bilmeyen bir burjuva.
O¤lu ve k›z›n›n aç›klamalar›, suç duyurusu, tazmimat davas› da, yaz›daki yalanlar› yeterince aç›¤a
ç›karm›ﬂt›r.

yaﬂ› bir dizi etkinlikle kutlan›yor.
Kendini eme¤in kavgas›na adayanlar› yaﬂarken sahiplenme düﬂüncesinden yola ç›k›larak düzenlenecek
etkinliklerin ilki, 1 Mart’ta Leman Kültür’deki kokteyl
oldu. Ayn› gün akﬂam, Yenimelek Gösteri Merkezi'nde
devam edildi. Programa çeﬂitli demokratik kitle örgütleri, ayd›nlar ve sanatç›lardan oluﬂan 1500 kiﬂi kat›ld›.
TAYAD'l› Aileler’in de yerald›¤› gecede, Ak›n Birdal, Vedat Türkali, Eﬂber Ya¤murdereli, Ferhat Tunç,
Suavi, Edip Akbayram, ‹lkay Akkaya, Yasemin Göksu,
Mor ve Ötesi Grubu konuﬂmalar yapt›lar, türküler seslendirdiler. Konuﬂmalarda Mihri Belli'nin geçirdi¤i 90
y›la iliﬂkin anlat›mlar vard›.
Mihri Belli ise yapt›¤› konuﬂmada Amerikan emperyalizmine de¤inerek, bütün solu sosyalizmi kurmak için
mücadeleye, alanlara ça¤›rd›. Bir ömür boyu devrimcili¤in sayg›n örneklerinden olan Belli, “hala yap›lacak
çok iﬂ var” sözleriyle de, Türkiye’de sosyalizm için mücadeleden Yunan ‹ç Savaﬂ›’nda faﬂistlere karﬂ› direniﬂe
uzun yürüyüﬂünün bitmedi¤inin mesaj›n› verdi.
Son olarak tüm sanatç›lar ayd›nlar Mihri Belli ve yol
arkadaﬂ› Sevim Belli ile birlikte Enternasyonel Marﬂ›’n›
okuyarak geceyi sonland›rd›lar.
"Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi, Bar›ﬂ ve Sosyalizm Yolunda 90. Yaﬂ›" ad›yla düzenlenecek etkinliklerde, HÖC
de yeral›yor.

✔ Çiçek patronlara hesap verdi

‹brahim Temel’i kaybettik

Adalet Bakan› Cemil Çiçek, TÜS‹AD yöneticileriyle
“yarg› reformu” konulu toplant›da biraraya geldi.
ﬁöyle seslendi patronlara; “ben dahil, bu ülkede kamu ad›na görev yapanlar, sizlerin verdi¤i vergilerden
maaﬂlar›n› almaktad›r. Dolay›s›yla yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarla ilgili bilgi vermek bizim görevimizdir.”
Patronlar karﬂ›s›nda “görevine” sad›k olan Çiçek, iﬂçiler, memurlar karﬂ›s›nda bu görevini hat›rlam›yor.
Mesele vergiyse, en büyük vergi yükü halk›n s›rt›nda, patronlar›n ise vergi vermemek için çevirdikleri
dolab› herkes bilir. Patronlara bilgi veriyor, halkla
hiçbir ﬂeyi paylaﬂm›yor, hatta ﬁemdinli gerçe¤ini anlatan bürokrat› susturuyor. “Bilgi edinme yasas›” ç›kar›yorlar, onu da paral› hale getirerek, asl›nda bu
hakk›n paras› olan için oldu¤unu söylüyorlar.

Ça¤layan Halk Meclisi Baﬂkanl›¤› yapan ‹brahim Temel, 16 ﬁubat günü geçirdi¤i kalp krizi sonucu hayat›n› kaybetti.
23 Aral›k 1941 Sivas/Kangal do¤umlu olan ‹brahim Temel, Ça¤layan Halk
Meclisi’nin faaliyetlerini sürdürdü¤ü
günlerde, Ça¤layan halk›n›n haklar›n› kazanmas›, örgütlenmesi için çaba harcad›.
Çünkü, ancak örgütlü bir halk›n güçlü
olabilece¤ine inand›. Ça¤layan halk›,
O’nun bu düﬂüncesini miras olarak devralacak ve örgütlenecek.
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