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Etkinlikleri

Asl›nda bakt›¤›m›z kendi ac›lar›m›zd›r
Karﬂ› Sanat Çal›ﬂanlar›’n›n TAYAD ile birlikte düzenledi¤i, F Tipi hapishanelerdeki direniﬂin öyküsünü anlatan "Baﬂkas›n›n Ac›s›na Bakmak 1" sergisi
aç›ld›.
Sergi salonuna ad›m›n›z› att›¤›n›zda "Bir an› resmetmeye yarar foto¤raflar.
Olan-biteni yalans›z ç›plak bir ﬂekilde tarihe kaydeder. Evet bir tarihtir foto¤raflar. ﬁimdi gezece¤iniz sergide görece¤iniz foto¤raflar, 20 y›ll›k bir tarihin
foto¤raflar›d›r... Bu foto¤raflarda insana dair her ﬂey var. Sevgi, öfke, hüzün, ac›,
coﬂku, paylaﬂ›m, vefa, umut...." sözleri karﬂ›l›yor sizi.
Her foto¤raf karesinde yak›n tarihimizde bir yolculu¤a dal›yorsunuz. Kimileri
ölümsüzlü¤e u¤urlad›klar›n›n o s›caktan gülüﬂüyle karﬂ› karﬂ›ya geliyor, kimileri
kavgan›n solu¤unu duyuyor, kimileri "baﬂkas›n›n ac›s›na" yüre¤iyle tan›kl›k
ediyor... Koridorlar, odalar dolusu direniﬂ karﬂ›layacak sizi sergide.
Giriﬂte salonda, sanat› ve sanatç›y› sorgulayan foto¤raf ve resimler... 2. Oda da
TAYAD’dan seçme foto¤raflar, 3.Oda da, TAYAD ﬂehitlerinin foto¤raflar› ve
onlar›n alt›nda tutsaklar›n dergilerinin orjinallerinden bir sergi... Ayn› yerde
hapishane ürünlerini, bir duvarda ﬂehitlerden ve direniﬂten görüntüleri ve köﬂe
yazarlar›ndan seçme yaz›lar›n büyütülmüﬂ resimlerini görebilirsiniz.
4. Odada, bir F Tipi maketi karﬂ›layacak sizi. Ve F Tipleri’ne iliﬂkin belgeler...
5. Oda, hapishane ile ilgili kitaplar, broﬂürler ve raporlar, tecrit konusundaki
dökümanlara ayr›lm›ﬂ. 6. Oda, karanl›k oda. Burada sürekli CD ve dia gösterimi
yap›l›yor. Bir duvarda 19 Aral›k, Armutlu Katliam›’ndan görüntüler yeral›rken,
karﬂ› duvardaki görüntüler, direniﬂi anlat›yor... Katliam› ve direniﬂi ayn› anda ayn›
yerde yaﬂ›yorsunuz... 7. Oda da bir VCD var. Büyük TV ekran›ndan sürekli Sessiz
Ölüm filmi yay›nlan›yor.
Görmek isteyene bir Türkiye gerçe¤i sunuluyor resimlerden ve belgelerden.
Serginin aç›l›ﬂ›nda en çok incelenen resmin F Tipi hapishanelerinin krokilerini
yans›tan resim olmas›, bu serginin tecrit sansürüne açt›¤› gedi¤i gösteriyor.
6 Mart Pazartesi günü yap›lan aç›l›ﬂta TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ﬂöyle
diyordu: "Size kendimizi anlatmak istiyoruz. Gelin görün ve gördüklerinizi çevrenize anlat›n... Ne dersiniz, TAYAD'›n sesine ses olmaya, bir baﬂkas›n›n ac›s›na
bakmaya ve 20 y›ll›k bir tarih yolculu¤una var m›s›n›z? Karﬂ› Sanat Çal›ﬂmalar›
ve TAYAD sizi bekliyor.”
Sergi 6-16 Mart günleri boyunca 11.00-19.00 saatleri aras›nda aç›k olacak.
Yer: Karﬂ› Sanat Galerisi ‹stiklal Cad. Elhamra Han No:258 Kat:2 Beyo¤lu-‹stanbul

Anma

16 Mart 1978’de katledilenleri anmak,
katledenleri lanetlemek için Beyaz›t’tay›z

Tüm ö¤renci arkadaﬂlar›m›z›, Susurluk devletine karﬂ› olan herkesi davet ediyoruz.
Toplanma Yeri ve Saati: Sirkeci Tramvay Dura¤›-12.30
Bas›n Aç›klamas› Yeri ve Saati: Beyaz›t Meydan›- 13.00

Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler

Fim gösterimleri
Çamur
Yönetmen: Derviﬂ Zaim
12 Mart ve 26 Mart
Saat: 18.00
K›ﬂ Bahçesi
Yön: Uygar Aslan-P›nar Asan
18 Mart / Saat: 18.00

Devrim ve sosyalizm umudunu büyütmek için k›r Silahl› Devrimci Birlikleri içinde yerald›lar. Umudun bayra¤›n› taﬂ›yacaklar› yer Malatya da¤lar›yd›. Cesaret ve fedakarl›kla bu görevlerini sürdürürken, 17 Mart
1992’de oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›lar. 5 saat boyunca halk düﬂmanlar›yla çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler.
Hasan ERKUﬁ, 1972 Malatya Akçada¤ ‹lçesi Gürkaynak Köyü do¤umluydu. Lisede mücadeleye kat›ld›. ‹ﬂkencelerden geçirildi y›lmad›. Köyü ve
çevresinde çeﬂitli faaliyetler yürüttükten sonra gerillaya kat›ld›. Sabit ERTÜRK, 1962’de ‹stanbul Gültepe’de do¤du. ‘78’de mücadeleye kat›ld›. 12 Eylül sonras›nda, yine mücadelenin içindeydi. 1984’te tutukland›. 1988'de tahliye edildikten sonra da yine mücadele içinde görevler üstlenmeye devam etti. Tuncay GEY‹K, 1967’de Sivas’ta do¤du. 1988'de
bu kavgan›n bilinçli bir militan›yd›. Gazi Mahallesi’nde görevler üstlendi. Gop-Kad kurucular›ndand›. ﬁerafettin ﬁ‹R‹N, 1961 Yugoslavya do¤umluydu. 1977’de ‹stanbul Esenler Lisesi'nde
devrimci saflara kat›ld›. 1980’de tutukland› ve 5 y›l tutsak kald›. Tahliyesinden sonra devrim
ﬁerafettin ﬁ‹R‹N Mustafa Kemal ‹NAN bayra¤›n› taﬂ›maya devam etti. Mustafa Kemal ‹NAN, 1971’de Malatya’n›n Akçada¤ ‹lçesi
Gürkaynak Köyü’nde do¤du. Genç yaﬂta devrimci oldu. ‹stanbul'da ‹ﬂpor-Der'de çal›ﬂt›. '91'de
yeniden Malatya'ya gelerek mücadelesine burada devam etti.

Hasan ERKUﬁ

Konser
19 Mart Pazar / Saat:18.00
Hakan Yeﬂilyurt
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Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Tuncay GEY‹K

Devrimci Sol gerillas›yd›lar. Dersim Çemiﬂgezek’de
Arasor Deresi mevkiinde oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan pusuya düﬂürüldüler. 19
Mart 1994’de gün boyu süNaz›m KARACA ren çat›ﬂma sonucu, beraberlerindeki gerillalar›n kuﬂatmay›
yarmalar›n› sa¤layarak ﬂehit düﬂtüler.

Mürsel GÖLEL‹, 1980 öncesi ‹stanbul Mahalli
birimlerde görev ald›. 12 Eylül sonras›nda y›llarca
tutsak kald›. ‘90’da Ortado¤u’daki kamp faaliyetlerinde kamp komutanl›¤› ve e¤itmenlik yapt›. Dersim Gerilla Birli¤i’nde bir savaﬂç› olarak ﬂehit düﬂtü.
Feride KARACA Naz›m, 12 Eylül öncesi gençlik örgütlenmesi içinde
yeralarak devrimci mücadeleye kat›ld›. 1990’larda
Dersim da¤lar›na ilk ayak basan gerilla birli¤indendi. Feride, gerillada
henüz yenidir, ama çat›ﬂmada ilk yaralananlardan olmas›na ra¤men,
son nefesine kadar direnmeye devam ederek ﬂehit düﬂtü.

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

16 Mart
22 Mart

Antakya Bölgesi’nde devrimci mücadele içinde yerald›. Birçok alanda görev alm›ﬂt›, ama as›l hayali da¤lard›.
21 Mart 1996’da Hatay Yaylada¤ ‹lçesi Yeﬂiltepe Köyü yak›nlar›nda s›n›rdan geçiﬂ yaparken katledildi.

Sovyet devriminin önderlerindendi. Daha 16
yaﬂ›nda kat›lm›ﬂt› devrimci harekete. Bolﬂevik yeralt› örgütlenmesinin en deneyimli isimlerinden biriydi. Devrimin arifesinde Merkez Komitesi üyeli¤ine getirildi. ‹lk proleter devrimin kurulmas›n› sa¤layacak ayaklanman›n pratik önderli¤ini üstlendi. Lenin’in politikalar›n› en iyi kavray›p uygulayanlardan
biriydi. Bu nedenle girdi¤i her kavgada Lenin’le
yanyana oldu. Sosyalizmin inﬂas›nda da birçok görevler ald›.

Yorucu devrim kavgas›n›n zay›flatt›¤› bünyesi, yakaland›¤› ‹spanyol
nezlesini yenmesine elvermedi. 16 Mart 1919’da öldü. Devrim onu çok
erken kaybetti.

Gökçe ﬁAH‹N

ﬁengül GÜLSOY

Turan ﬁAH‹N

Cephe gerillas›yd›lar. 20 Mart 2002’de Ordu Ünye
‹lçesi Yeﬂilkent Beldesi yak›nlar›nda jandarma özel timleri ile ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Gökçe ﬁAH‹N, birli¤in komutan›yd›. Hacettepe Üniversitesi’nde ö¤renciyken DEV-GENÇ içinde yerald›.
‘95’te tutsak düﬂtü. Tahliye oldu¤unda tereddütsüz da¤lara koﬂtu. ﬁengül GÜLSOY, konfeksiyon atölyelerinde
çal›ﬂan yoksul bir genç k›zd›. Atölyelerde ö¤rendi s›n›f
mücadelesini. Düﬂman› iﬂkencehanelerde tan›d›. ‘98’de
gerillaya kat›ld›. Turan ﬁAH‹N, gerillalar› küçük yaﬂta
tan›d›, sevdi ve 1997 Ekimi’nde onlardan biri oldu.

Kahraman ALTUN

1967 y›l›nda Kayseri’de do¤du.
Liseli DEV-GENÇ saflar›nda çal›ﬂt›.
Daha sonralar› SDB üyesi oldu. 16
Mart 1991’de ‹zmir’de ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n Türkiye’ye geliﬂini
protesto için yap›lan bir eylem s›ras›nda elinde bomba patlamas› sonucu ﬂehit düﬂtü.

‹stanbul
Küçükköy’de
devrimci mücadele içerisinde yer ald›.
Abdullah GÖZALAN Cunta y›llar›nda teröre, korkuya teslim
olmay›p direniﬂi sürdürenlerdendi.
18 Mart 1981’de Bak›rköy’de
polisle girdi¤i çat›ﬂmada katledildi.

Cengiz SOYDAﬁ
Bir Newroz günü ﬂehit düﬂtü. Onun ﬂehitli¤i de F Tipleri’nde ve direniﬂte bir “yenigün”dü. F Tipleri’ndeki ilk
ölüm orucu ﬂehidiydi. Cengiz Soydaﬂ, ﬂehitli¤iyle duvarlar›
eriten, sansürün karanl›¤›n› parçalayan Newroz ateﬂidir.
Cengiz Soydaﬂ, Trabzon do¤umluydu. 1990’da Gazi
Üniversitesi Mühendislik-Mimarl›k Fakültesi’ndeyken
gençlik mücadelesinde yerald›. DEV-GENÇ’te, Ankara demokratik alanda sorumluluklar üstlendi.
1995 Temmuz’unda tutuklanarak DHKP-C Davas›’ndan yarg›land›. 19 Aral›k sald›r›s›nda Bart›n’dayd›. Aln›
k›z›l bantl› bir ölüm orucu direniﬂçisi olarak karﬂ›lad› sald›r›y›. Sincan F Tipi’ne sevkedildikten sonra, 21 Mart
2001’de oligarﬂinin ölüm orucu bitti demagojilerinin ortas›na ﬂehitli¤iyle bir bomba gibi düﬂtü.
Do¤an Tokmak, 1972, Sivas
Hafik Emre Köyü do¤umludur. Devrimci hareketle örgütlü iliﬂkileri
1989’da baﬂlad›. ‹stanbul Okmeydan› bölgesinde sorumluluklar üstlendi. Milis örgütlenmesinde yerald›.
1994-99 aras›nda 5 y›l tutsak
kald›. ‘99’da tahliye oldu, s›cak mü- Do¤an TOKMAK
cadelenin içerisine dönme coﬂkusuyla görevler üstlendi. Yeniden tutsak düﬂtü. 19-22 Aral›k’ta Ümraniye Hapishanesi’ndeydi, yoldaﬂlar›yla omuz
omuza direndi. 3 Haziran 2001’de F Tipleri’nde direniﬂ
bayra¤›n› devrald›. Zorla t›bbi müdahale iﬂkencesiyle sakat b›rak›lmak için kald›r›ld›¤› ﬁiﬂli Etfal Hastanesi’nde,
15 Mart 2002’de ölümsüzleﬂti.
Büyük direniﬂin 89. ﬂehidi olan
Y›ld›r›m, 1989’da Uluda¤ Üniversitesi’nde devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›. 1997’de Adana’da tutsak düﬂtü.
MLKP Davas›’ndan yarg›land›.
19 Aral›k Katliam›’nda Buca
Hapishanesi’ndeydi. Katliamdan
sonra sevkedildi¤i K›r›klar F Tipi’nde Tuncay YILDIRIM
6. Ekip’le Ölüm Orucu’na baﬂlad›.
Direniﬂinin 201. gününde tahliye edildi ve eylemini d›ﬂar›da da sürdürerek 21 Mart 2002’de ﬂehit düﬂtü.

DEVG E N Ç
içinde yerald›. 19
M a r t
‹lhan YILHAN
1988’de
geçirdi¤i
bir trafik kazas› sonucunda
aram›zdan ayr›ld›.

Bir DEVGENÇ’liydi o.
Özgürlü¤ün
kavgada kazan›ld›¤›n› bilen militan bir
Hatice ÖZEN
kad›nd›. 16
Mart 1978’de
‹stanbul Üniversitesi önünde kontrgerilla taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
bombal› sald›r›da 6 kiﬂiyle birlikte
ﬂehit düﬂtü.

Hangi kavga
kimin kavgas›?
‹ktidar›n asli niteli¤ini de¤iﬂtirmeyen bir iç kavgad›r bu.
Bir taraf, halk›, ayd›nlar›, ‘ﬂeriat’la korkutup katliamc›l›¤›na
onay istiyor. Di¤er taraf, ‘28 ﬁubat’la korkutup BOP taﬂeronlu¤unu, AB uﬂakl›¤›n› meﬂrulaﬂt›r›yor. Bu kavgada halk sadece
kullan›lan bir siyasi aktör durumundad›r. Bir kavga ancak halk›n
iktidar› için verildi¤inde, halk›n kendi kavgas› olur.
az› konularda, tam bir hemfikirlik içindeler. Emperyalizme ba¤›ml›l›k, sistemin niteli¤i, devletin
faﬂist yap›s› hemfikir olduklar› konular›n baﬂ›nda geliyor. Baz› konularda ise, sürekli bir iç çat›ﬂma içindeler. ‹ç çat›ﬂma, iki noktada sürüyor; sömürüden daha fazla pay alma ve iktidarda daha belirleyici olma... YÖK’ün yeniden yap›land›r›lmas›ndan meslek liselilerin üniversiteye giriﬂine, bir üniversitenin düzenlemek istedi¤i Ermeni Konferans›’ndan Van 100. Y›l Üniversitesi Rektörü’nün yarg›lanmas›na kadar çok çeﬂitli vesilelerle ülke gündeminin birinci s›ras›na ç›kar›lan
çat›ﬂma, iﬂte bu çat›ﬂmad›r.

B

on çat›ﬂma, Van Savc›s›’n›n haz›rlad›¤› iddianame üzerinden
sürdürülüyor. ‹ddianame üzerine gerek Genelkurmay, gerek hükümet
kanad›ndan yap›lan aç›klamalara,
burjuva medyadaki yüzlerce haber
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yoruma bak›nca çok daha aç›k görünüyor ki, bu kavga ﬁemdinli’yi ayd›nlatmak için de¤il, oligarﬂi içi iktidar kavgas›d›r. Saflar da buna göre ﬂekilleniyor. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi konusunda net
olmayanlar, halktan veya oligarﬂiden
yana saf›n› netleﬂtirmeyenler, bu saflaﬂmada oradan orada sürükleniyorlar. Mesela, ﬁemdinli’deki kontra
sald›r›lar›na karﬂ› ç›kan, ﬁemdinli’nin ayd›nlat›lmas›n› isteyen bir
kesim, ﬂimdi Büyükan›t’› savunarak
kendileriyle çeliﬂkiye düﬂüyor. Çünkü oligarﬂi-halk saflaﬂmas›ndan, faﬂizm-demokrasi saflaﬂmas›ndan de¤il, laiklik-ﬂeriat dayatmas›ndan hareket ediyorlar. Bundan hareket ettiklerinde de ya AKP’den ya Genelkurmay’dan yana olma zorunlulu¤unu duyuyorlar. Bu yanl›ﬂ, çarp›k, suni saflaﬂmadan ç›k›lmal›d›r.
endini AKP-Genelkurmay kavgas› veya AB’ciler-AB karﬂ›t-

K

lar› kavgas› olarak ortaya koyan
kavgan›n taraflar›na bakal›m: Bir
tarafta ulusalc›l›k maskesi alt›nda
katliamc›l›k var, di¤er tarafta demokratl›k maskesi alt›nda sömürü...
Bir taraf, halk›, ayd›nlar›, “ﬂeriat”la
korkutup katliamc›l›¤›na onay istiyor. Di¤er taraf, kendi taban›n› “28
ﬁubat”la korkutup BOP taﬂeronlu¤unu, AB uﬂakl›¤›n› meﬂrulaﬂt›r›yor. Yönetemiyorlar, birbirlerini yiyorlar, halk umurlar›nda de¤il.
alk›, düzenin “askeri”-“sivil”,
laik-ﬂeriatç› seçenekleri aras›na s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂan bu politikan›n karﬂ›s›na, bir alternatif konulmal›d›r. Bu alternatif halk›n kendi
iktidar›ndan baﬂka bir ﬂey olamaz.

H

üzen güçleri, iç çeliﬂkilerinin
ötesinde, Kara Kuvvetleri Komutan›’n›, kontra güçler oluﬂturup
halk› katletmekle suçlayan iddianame karﬂ›s›nda topyekün savunmaya
geçmiﬂtir. Mesele, iddianamenin
belgesiz, ideolojik vb. olmas› de¤ildir. Varsayal›m ki, savc›n›n Büyükan›t’la ilgili iddialar› “hukuki dayanak”tan yoksundur; ama Veli Küçük’le ilgili iddialar›n hepsi belgeli,
kan›tl›yd›. Ordunun tepkisi farkl›
m› oldu? Sonuç farkl› m› oldu? Teoman Koman’›n J‹TEM’le ilgili sorumlulu¤u somut de¤il miydi? Sonuç farkl› m› oldu?

D

urjuvazinin en demokrat, en
AB’ci, en sivilleﬂmeci geçinenleri bile, “ordumuz nas›l yarg›la-
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n›r” havas›na girdiler. Bu tav›r, ülkemizdeki demokrasicilik oyununun s›n›rlar›n› da gösteriyor. Ordunun do¤rudan veya dolayl› yöntemleriyle uygulanan infazlar, katliamlar, köy yakmalar, boﬂaltmalar, faili
meçhuller, “düzenin bekas›” için
yap›lm›ﬂt›r. Düzenin bekas› için yap›lan her ﬂey burjuvazinin gözünde
meﬂrudur, mübaht›r ve hukuktan
muaft›r. Büyükan›t etraf›nda iﬂte
bunun için kal›n bir savunma duvar› oluﬂturdular.
ligarﬂi, her koﬂulda ordusunu
koruyup kollayacakt›r. Oligarﬂinin sözcülerinin “ordumuz bir tane
yede¤i yok” sözünü gerçekte, “halk›n mücadelesine, devrime karﬂ› ordudan baﬂka bizi koruyabilecek bir
kurum yok!” olarak anlamak laz›m.

O

emen her kontrgerilla ba¤lant›l›
operasyonda “gitti¤i yere kadar gitsin” diyenler, ucu “devlet zirvesi”ne hafiften dokundu¤unda feveran etmeye baﬂl›yorlar. Oligarﬂi
içi kavgada birbirlerine yönelik vuruﬂlar yapsa da, oligarﬂi bir bütün
olarak o “zirve”nin sorgulanmas›na,
yarg›lanmas›na izin vermez. Çünkü
“duvardan bir tu¤la çekildi¤inde” o
duvar›n tümümün y›k›lmas›n› hiçbiri önleyemez. Diyelim ki, Büyükan›t
yarg›lan›yor, bunun mant›ki sonucu,
kat› bir hiyerarﬂi içinde ba¤l› oldu¤u
Genelkurmay’›n da yarg›lanmas›d›r.
Genelkurmay’›n ba¤l› oldu¤u Baﬂbakanl›k’›n siyasi sorumlu¤unun
yarg›lanmas›d›r... Kontrgerilla politikalar›n›n uygulanmas›nda “sivil”
iktidarlar›n belirleyici rolü gözard›
edilemez. Halka karﬂ› bu politikalar›n sadece ordu-polis taraf›ndan
oluﬂturulan kontrgerilla birimlerinin
iﬂi oldu¤u bir yan›lsamad›r. Arkalar›nda sürekli bir politik destek ve himaye olmadan hiçbir asker-polis birimi bunu sürdüremez. Dolay›s›yla
fiili ve siyasi sorumlulukta oligarﬂiyi oluﬂturan tüm kesimler ve tüm faﬂist devlet mekanizmas› sorumluluk
alt›na girer.

H

ﬂte bunun için oligarﬂik diktatörlükte, hiçbir soruﬂturma “gitti¤i
yere kadar” G‹DEMEZ! Oligarﬂi,
iﬂkencelere, infazlara, katliamlara,

‹

köy yakmalara, kaybetmelere, faili
meçhullere, kay›p silahlara ve di¤er
tüm kontrgerilla organizasyonlar›
ve operasyonlar›na iliﬂkin her soruﬂturmay›, hiyerarﬂinin mümkün olan
en alt basama¤›nda s›n›rlamaya çal›ﬂ›r. Önceki say›m›zdan okurlar›m›z hat›rlayacakt›r; Ümraniye Hapishanesi Katlilam› davas›nda yarg›lanan bir asker, Resul Bulut, ifadesinde ﬂöyle diyordu: “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.”
ok yal›n, çok düz konuﬂuyor asker. Mant›kl› olan›, hukuki olan› da bu de¤il mi? E¤er bir operasyonda 28 kiﬂi katledilmiﬂse, bunun
hesab›n› ilk soraca¤›n›z kiﬂi, o operasyonun komutan›d›r. 5 yaﬂ›ndaki
çocu¤a bile anlatsan›z, size sorumluyu do¤ru olarak gösterir. Ama oligarﬂinin savc›lar›, hakimleri, 5 yaﬂ›ndaki çocu¤un bilebilece¤i bu
gerçe¤i hep bilmezden gelirler. Bu
ülkede, MGK’n›n, Genelkurmay’›n,
hükümetlerin onay› olmadan halka
tek bir kurﬂun s›k›lmam›ﬂt›r. Hiçbir
polis, hiçbir asker, hiçbir itirafç›,
sayd›¤›m›z kurumlar›n onay›, himayesi olmadan binlerce kiﬂiyi infaz
edebilir mi? Bu, akla, mant›¤a da
s›¤maz, devlet gerçe¤ine de.

Ç

940’lar›n ikinci yar›s›ndan baﬂlayan yeni-sömürgecilik, ülkemizde oligarﬂik bir diktatörlük oluﬂturmuﬂ ve yukar›dan aﬂa¤›ya faﬂist
bir devlet mekanizmas›n› inﬂa etmiﬂtir. Türkiye’nin 60 y›ll›k sistem
gerçe¤i budur. Ülkemizde o günden
bu yana yap›lan her anayasa, ç›kar›lan her yasa, bu yap›ya uygun olmuﬂtur. Buna 1961’in “nispi demokratik” anayasas› da, 2000’li y›llar›n AB’ye uyum yasalar› da dahildir. Egemen s›n›f olarak oligarﬂik
diktatörlü¤ün, yönetim biçimi olarak faﬂizmin tasfiyesi, hiçbir dönem
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin gündeminde olmam›ﬂt›r. Oligarﬂi içinde, tekelci burjuvaziyle toprak a¤alar›-tefeci tüccar kesimi aras›nda, Genelkurmay’la hü-
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kümetler aras›nda, tekelci burjuvazinin çeﬂitli kesimleri aras›nda,
bunlar›n temsilcisi olan düzen partileri aras›nda zaman zaman çat›ﬂmalar, iç kavgalar olsa da, hiçbir çat›ﬂma, oligarﬂinin egemenli¤i ve yönetim biçimi üzerine bir çat›ﬂma olmam›ﬂt›r. Kavgan›n, yukar›da da
söyledi¤imiz gibi, birbirine ba¤l› iki
nedeni olmuﬂtur hep; sömürüden
biraz daha büyük pay almak ve iktidar koltu¤unda daha etkili olmak.
ktidar›n asli niteli¤ini de¤iﬂtirmeyen bir iç kavgad›r bu. Oligarﬂinin her bir kesimi, her partisi, halk
kitlelerini de bu kavgada kendi yan›na çekmeye çal›ﬂm›ﬂ, bunun için
de çeﬂitli demagojilere baﬂvurularak
kavga sanki halk›n ç›karlar› için bir
kavgaym›ﬂ gibi gösterilmiﬂtir. Bu
kavga halk›n kavgas› de¤ildir. Bu
kavgada halk sadece kullan›lan bir
siyasi aktör durumundad›r. Bir kavga ancak halk›n iktidar› için verildi¤inde, halk›n kendi kavgas› olur.

‹

istem içinde ç›kan kavgalara
böyle bakmal›y›z. Böyle kavgalarda içine düﬂülebilecek en büyük
yanl›ﬂ, kavga eden egemen s›n›f kesimlerinden birine yedeklenmektir.
Sistem içi her kavgada, siyasi literatürde “it dalaﬂ›” diye adland›r›lan
durumlarda, kaç›n›lmaz olarak egemen s›n›flar›n kirli ç›k›nlar› aç›l›r,
birbirlerinin pisliklerini, suçlar›n›
dökerler ortaya. Olaylara halk›n ç›karlar› ve iktidar› aç›s›ndan bakanlar, aç›¤a ç›kan gerçekleri, sistemin
bütününe karﬂ› bir silaha dönüﬂtürmek durumundad›rlar. Eleﬂtiri silah›n›, oligarﬂinin A partisini iktidardan indirip oligarﬂinin B partisini
iktidar yapmak için kullanmak, sistem olarak oligarﬂiye hiçbir zarar
vermez; partiler de¤iﬂir, oligarﬂinin
çarklar› döner. O çarklar da do¤al
olarak oligarﬂinin ç›karlar› do¤rultusunda döner. Halk›n kavgas›, suyun baﬂ›n› ele geçirip, çarklar› halk›n ç›karlar› do¤rultusunda döndürme kavgas› olmal›d›r. Halk›n politik
önderleri, halk›n ç›karlar›n› savundu¤u iddias›ndakiler, halk› iﬂte bu
kavgaya yöneltebildikleri ölçüde
görevlerini yerine getirmiﬂ olurlar.

S

AKP-TSK kavgas›ndan gerçekler dökülüyor

NE AKP, NE TSK

KURTULUﬁ
HALK ‹KT‹DARINDA

Genelkurmay, ony›llard›r ülkemizi kan gölüne çeviren
kontrgerillan›n merkezidir.
AKP iktidar›, halka karﬂ› savaﬂta kontgerilla politikalar›n›n sürdürücüsüdür.
Bir savc›n›n iddianamesi ile
aya¤a kalkan Genelkurmay,
kendini aklamaya çal›ﬂan
AKP iktidar›; as›l hesab›
halka verecekler.

Hani, “nereye kadar giderse
gitsin”di? Hani, “ucu kime dokunursa dokunsun ﬁemdinli ayd›nlat›lacak”t›? B›rak›n ayd›nlatmay›
ya da Türkiye’de devlet gerçe¤inin
ifﬂas›n›, sadece bir generale ucunun dokunmas› bile devleti aya¤a
kald›rd›.
Oligarﬂik güçler içindeki çat›ﬂmalar had safhaya ç›kt›, “rejim krizi” tart›ﬂmalar› baﬂlad›, ba¤›ms›z
yarg›dan sözedenler yarg›ya müdahalede s›n›rlar› tümden kald›rd›lar,
iddianameler ‘darbe’ diye nitelenir
oldu, savc›n›n böyle bir iddianame
haz›rlad›¤›na piﬂman edilmesi için
kollar s›vand›, generaller “seçilmiﬂ”
Baﬂbakan’a “iki günde bu sorunu
çöz” talimatlar› verdiler, Cumhurbaﬂkan›’n›n kap›s›n› çal›p çat›ﬂma
ve saflaﬂmay› daha da alenileﬂtirdiler, destek arad›lar, barolar hukuktan de¤il TSK’n›n y›prat›lmamas›ndan dem vurmaya baﬂlad›lar...
ﬁemdinli Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Ferhat Sar›kaya’n›n haz›rlad›¤›
iddianamenin ard›ndan yaﬂanan geliﬂmeler ve tart›ﬂmalar, oligarﬂi
içindeki güç çat›ﬂmalar›n›, bu düzenin hukuk düzeni olmad›¤›n›,
“yarg› karﬂ›s›nda herkesin eﬂit oldu¤u” sözlerinin masaldan ibaret
oldu¤unu bir kez daha gösterdi.
Evet, Van Savc›l›¤›’n›n iddianamesine iliﬂkin geliﬂmeler dergimiz
yay›na haz›rlan›rken, çat›ﬂman›n
taraflar›n›n manevralar› ile birlikte
sürüyordu. Biz öncelikli olarak, bu
iddianame ne diyor, neden bu kadar gürültü koptu, bunlara bakal›m.
5
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‹ddianame Ne Diyor?
Baﬂl›klar halinde ve özetle,
Savc› Sar›kaya ﬂunlar› söylüyor:
1- 9 Kas›m’da ﬁemdinli’deki
bombalama, J‹TEM elemanlar› Ali
Kaya, Özcan ‹ldeniz ve itirafç›
Veysel Ateﬂ taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. “Devletin birli¤ine karﬂ›
cürüm”, “terör” ve “adam öldürme” gibi eylemlerde bulunulmuﬂtur. “Olaylar›n geliﬂimine bak›ld›¤›nda iç içe halkalardan oluﬂan bir
zincirleme reaksiyon mekanizmas›n›n ‘yasad›ﬂ› yap›lanman›n’ medyada ifade ediliﬂ ﬂekliyle çetenin
kuruldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.”
2- “Terör örgütünün yapm›ﬂ oldu¤u eylemlerin ayn›s›n›, kamu görevlileri yapm›ﬂt›r”.
3- 15 Temmuz-10 Kas›m 2005
aras›nda bölgede gerçekleﬂen 18
bombalamadan sadece ikisini PKK
yapm›ﬂ, 16 eylem ﬂüphelidir.
4- KKK Orgeneral Yaﬂar Büyükan›t, san›k Ali Kaya için “Tan›r›m, iyi çocuktur” diyerek “adli
yarg›lamay› etki alt›na almaya teﬂebbüs” etmiﬂtir. Güneydo¤u’da
görev yapt›¤› 1997-2000 y›llar›
aras›nda ‘örgüt kurmak, sahte belge düzenlemek ve görevi kötüye
kullanmak’ suçlar›n› iﬂlemiﬂtir, Genelkurmay soruﬂturma açmal›d›r.
5- Askeri hiyerarﬂisinin yap›s›
gere¤i ve Emniyet Asayiﬂ Yard›mlaﬂma direktifleri gere¤ince ast›n
üstten habersizce onun bilgisi, izni
veya emri olmad›kça herhangi bir

iﬂ ve iﬂlem yapamayaca¤›n›n genel
bir kural oldu¤u düﬂünülürse, Hakkari ‹l
Jandarma Komutan› Albay
Eren Kubat,
Tugay Komutan› Erdal Öztürk ve Kolordu Komutan›
Selahattin
U¤urlu'nun
bilgisinin olmad›¤› düﬂünülemez.
“Görevlerini kötüye kullanmak”tan
yarg›lanmal›d›r.
6- Olaylar ve ‘gizli yap›lanma’;
siyasi otorite üzerinde bask› kurma,
bölgedeki idari sisteme ola¤anüstü
yöntem amaçlar›n›n hakim olmas›n›
sa¤lama, devletin modernlik projesi
ve AB sürecini baﬂar›s›zl›¤a u¤ratma amac› gütmektedir.
7- “Kan ve gözyaﬂ› üzerinden
politika üreten ve menfaatleri için
devletin bütün mekanizmas›n› kullanmaktan çekinmeyen güçlerin birtak›m üst makamlara gelmesi halinde ise Devletin bekas› için son derece tehlikeli bir durum ortaya ç›kabilir. Kendi ideolojik mant›¤› içerisinde makul sebeplerini zaten haz›rlayan bu grup menfaatleri icab› kendilerini uluslararas› güç odaklar›na
pazarlamaktan çekinmez. Sesi çok
ç›kan bu grup medyan›n da etkisi ile
kamuoyunda ‘kahramanlar’ olarak
alg›lan›rken aﬂa¤›da ise bunlar›n
tetikçili¤ini yapan kiﬂiler devletin
bekas›na hizmet ettikleri düﬂüncesindedirler.”
8- “Her devletin istihbarat servislerinin birtak›m örtülü operasyonlar gerçekleﬂtirdikleri bir realitedir. Kula¤a hoﬂ gelmese de istihbarat iﬂleri içerisinde provokasyon,
ajitasyon ve suikast gibi uygulamalar da bulunmaktad›r. Aç›ktan gerçekleﬂtirilen operasyonlar›n ard›nda gerçekte hedef ülke kamuoyunu
manipüle etme amac› vard›r.”
10- “Bugün terör organizasyonlar› ve bizati¤i kavram›n (terör)
kendisi uluslararas› kamuoyunun

“‹yi ç ocu¤un” i craat›;
komutan› o nunla
gurur d uyuyor
manipilasyonu amac›yla kullan›lmaktad›r.”

ﬁemdinli’yi Ayd›nlatmaz
Oligarﬂi içi kesimlerin güç çat›ﬂmalar›, kimi zaman baz› gerçeklerin
k›smen de olsa ortaya saç›lmas›na
vesile olabilir. Bu, ço¤unlukla egemen s›n›flar›n iradelerini de aﬂan bir
durum olarak, iktidar kavgas›n›n
do¤as› gere¤i gerçekleﬂir. ‹ddianame ve ard›ndan yaﬂanan tart›ﬂmalar,
bir yan›yla bu ﬂekilde de¤erlendirilebilir.
‹ddia edildi¤i gibi, iddianamenin
ve Büyükan›t’›n suçlanmas›n›n
AKP’ye ait bir proje oldu¤unu kabul edelim. Buradan, AKP iktidar›n›n ﬁemdinli’yi ayd›nlataca¤›, yayg›n deyiﬂle “sonuna kadar gidece¤i”
beklentisi yanl›ﬂt›r. Zaten herﬂeyiyle aleni olan ﬁemdinli’nin üzerini
örtmekte ayr› bir yaklaﬂ›m› yoktur
AKP’nin. AKP iktidar› bu manevra
ile bir yandan iktidar kavgas›n› sürdürürken, öte yandan kendini aklamaya, ﬁemdinli’de yaﬂananlar›n politik olarak d›ﬂ›ndaym›ﬂ gibi göstermeye çal›ﬂ›yor. Sergilenmek istenen
AKP imaj›; “hukuku savunan, gerçeklerin aç›¤a ç›kmas›n› isteyen,
kontrgerillaya, Susurluk Devleti’ne
karﬂ› olan AKP”dir. Ki, bunlar›n
gerçekle bir ilgisi yoktur. “Susurluk
fasa fiso” anlay›ﬂ› sürmektedir, tek
dertleri koltuklar›d›r. Bu, ister Susurluk politikas›n› sürdürerek olur,
6
12 Mart 2006 / 43

isterse baﬂka
biçimde, onun
için fark etmez. Ne Susurluk,
ne
ﬁemdinli ne
de faﬂizmin
halka karﬂ› savaﬂ›, bu iktidar›n karﬂ› oldu¤u ﬂeyler
de¤ildir. Aksine, bu savaﬂ›
de¤iﬂik biçimlerde bugün
için, AKP iktidar› sürdürmektedir.
ﬁemdinli konusunda da böyledir.
Öte yandan, kontrgerilla operasyonlar› sadece ordu güçlerince gerçekleﬂtirilmez. Örne¤in, iktidara ba¤l›
polis gücü de bu tür birçok operasyonda kullan›lm›ﬂt›r.
Abdullah Gül’ün ﬂu sözleri,
AKP iktidar›n›n ﬁemdinli yaklaﬂ›m›n› da özetlemektedir. “Terörle
amans›z bir mücadelede bulundu¤umuz böyle bir ortamda, bütün güvenlik güçlerimizi, Türk Silahl›
Kuvvetleri’ni, emniyet teﬂkilat›n› en
küçük rütbelisinden en üst rütbelisine kadar hepsini korumak ve hepsiyle dayan›ﬂma içinde olmak hepimizin görevidir.” (8 Mart, Bas›n)
Katliamc›lar›n elini so¤utmayan
mant›k tam da budur. Buradan hukuk ç›kar m›, halk için adalet ç›kar
m›? “ﬁemdinlililer’in tan›kl›¤› geçersizdir” diyenler, ﬁemdinli halk›n›n adalet iste¤ini karﬂ›lar m›?
‹ddianamenin kendisine gelince. Hukuki boyutlar›n› bir yana b›rak›n, kimi tespitlerinin gerçe¤e
k›smen yaklaﬂt›¤› aç›kt›r. Ama gerçe¤in kendisi asla de¤ildir. Zira, t›pk› Baﬂbakanl›k Susurluk Raporu gibi, kontra operasyonlar›n bir “realite” olarak kabul edilmesi, yaﬂananlar› “devlet içindeki yap›lanma”
olarak tan›mlamas› ve daha birçok
unsur, savc›n›n ﬁemdinli gerçe¤ine
›ﬂ›k tutmad›¤›n›n, çarp›tt›¤›n›n örnekleridir. Yani, bu iddianame kimilerinin beklenti içine girmesini sa¤layabilir ama ﬁemdinli’yi ayd›nlat-

mayacak, onu birkaç tetikçi ile s›n›rlayacakt›r.
Öte yandan, iddianamenin kendisinden çok Büyükan›t nezdinde
Genelkurmay-AKP çat›ﬂmas›n›n
gündemleﬂtirilmesi, ﬁemdinli’nin
üzerini örtmeye hizmet edecek, malum “ﬂeriatç›-laik” çat›ﬂmas›, ﬁemdinli’deki devlet gerçe¤inin üzerine
kal›n bir perde gibi indirilecektir.
Beklenmedik geliﬂmeler olmazsa geliﬂimin bu yönde olmas› kuvvetle muhtemeldir.

‹ktidar Kavgas›
Yaﬂanan tart›ﬂmalar›n özünde,
oligarﬂi içindeki iktidar kavgas›
yatmaktad›r. Çat›ﬂanlar›n iddia ettikleri gibi, ne hukuk, ne adalet, ne
gerçekler, ne de ﬁemdinli’de yaﬂananlar umurundad›r. ﬁemdinli bu
kavgan›n bir vesilesi olmuﬂtur sadece. Nitekim, ﬁemdinli’nin ilk yaﬂand›¤› günlerde “AKP ne yapacak?” sorular› sorulurken, kimsenin
boﬂ beklentilere girmemesini, “sonuna kadar gidilecek” yalanlar›na
inanmamas›n› belirtmiﬂ ve AKP iktidar›n›n ﬁemdinli’de yaﬂananlar
özünde karﬂ› olmad›¤›n›, bu politikalar›n bugün iktidar koltu¤unda
sürdürücüsü oldu¤unu, ancak Genelkurmay ile iktidar kavgas›nda
kullanabilece¤ini belirtmiﬂtik.
Hükümet olup iktidar olamayan
AKP’nin 3.5 y›ld›r sürdürdü¤ü bu
kavga “ileri-geri” manevralarla devam etmekte, arkas›na AB’yi ald›¤›nda ç›k›ﬂ yapmakta, nab›z yoklay›p ard›ndan geri çekilmektedir. ‹ddianame ve bas›nda yeralan eleﬂtirilere iliﬂkin ilk cevab› da, “biz yapmad›k”, “yarg› ba¤›ms›zd›r” tarz›nda olmuﬂtur. Ard›ndan TSK’ya ne
kadar sahip ç›kt›klar› üzerine nutuklar s›ralam›ﬂlard›r.
Genelkurmay cephesindeki ilk
aç›klama ise, Büyükan›t’›n iddianame karﬂ›s›ndaki ﬂu sözleri oldu:
“Madem öyle yarg›las›nlar. Ben
bu nedenden dolay› yarg›lanmaktan gurur duyar›m. Üstelik ç›kar
mahkemede avukatl›¤›m› bizzat
kendim yapar›m. Çünkü bu benim

için bir gururdur. Biz bu yola hayat›m›z› koyduk. Neye mi? Türkiye
Cumhuriyeti’nin varl›¤›na. Bugüne
kadar bu dava u¤runa da¤larda
çarp›ﬂt›k. Mahkeme kürsüsünde de
fikirlerimizi söyleriz.” (6 Mart Hürriyet)
ﬁemdinli’yi hamasi terörizm
demagojisine bo¤may› amaçlayan
ve kendi etraf›ndan bir kenetlenme
yaratmaya çal›ﬂan Büyükan›t’›n bu
aç›klamalar›n›n ard›ndan Genelkurmay topland›. Ayn› gün Baﬂbakan ile Hilmi Özkök görüﬂtü ve
Baﬂbakan’a “bu iﬂi iki gün içinde
çözün” dedi¤i bilgisi bas›nda
yerald›.
Hükümet cephesinden yap›lan,
“biz kar›ﬂmay›z, yarg› ba¤›ms›zd›r”
aç›klamalar›n›n de¤iﬂimi de bu andan itibaren baﬂlad›. Adalet Bakan›
Cemil Çiçek, 36 saat önce yapt›¤›
“yarg› ba¤›ms›zd›r, müdahale
yetkim yok” dedi¤i olayda, “iki
gün dolmadan”, iddianameyi haz›rlayan savc› hakk›nda soruﬂturma
baﬂlatt›. ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ise, Hakkari Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n,
eski Hakkari Valisi Erdo¤an Gürbüz, eski ﬁemdinli Kaymakam›
Mustafa Cihat Feslihan ve Jandarma Alay Komutan› Erhan Kubat
hakk›nda ‘görevi ihmal’ soruﬂturmas› açabilmek için yapt›¤› baﬂvuruyu an›nda reddetti.
Hani “yarg› ba¤›ms›z”d›?, “yasalar karﬂ›s›nda herkes eﬂit”ti? diye
sormayaca¤›z, çünkü böyle bir ﬂey
hiçbir zaman olmad› bu ülkede.
Evet, bir yanda “vatanseverlik”
ﬂarlatanl›¤›nda katliamc›l›k, öte
yanda AB’cilik maskesiyle sömürü
ve zulmü biz sürdürece¤iz diyen
AKP iktidar›. “Laiklik, ﬂeriat, hukuk, TSK göz bebe¤imiz...” vb. bütün hamasi nutuklar bu gerçe¤in
üzerini örtmeye hizmet etmektedir.
Emekçi halk›n, ilerici güçlerin içinde yeralabilece¤i bir saflaﬂma de¤ildir bu yaﬂananlar. Ancak, bu demek de¤ildi ki, devrimci güçler bu
çat›ﬂmaya müdahil olmamal›. Bu
konuya yaz›m›z›n ilerleyen bölümlerinde yeniden dönmek üzere, devam edelim.
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TBMM Komisyonu
³ Büyükan›t’›n Ad›n›
Rapordan Ç›kard›
Van Savc›l›¤›’n›n iddianamesi
gündeme gelmeden önce, ﬁemdinli olaylar›n› araﬂt›rmak üzere kurulan TBMM Araﬂt›rma Komisyonu’nda, rapora Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n girip girmemesi yo¤un
tart›ﬂmalara neden oldu. CHP’li
üyeler, komisyonun AKP’li baﬂkan› ve baz› AKP milletvekilleri Büyükan›t’›n ad›n›n yeralmamas›n›
isterken, AKP’li Faruk Ünsal ve
onunla birlikte hareket eden baz›
milletvekilleri yeralmas›n› istedi.
Yaﬂanan tart›ﬂmalar›n ard›ndan, Büyükan›t’›n ad› rapora konulmad›. Yani, bugünlerde tart›ﬂ›lan “tan›r›m iyi çocuktur” sözü kay›tlara geçmedi, böyle bir ﬂey yaﬂanmam›ﬂ varsay›ld›.
Böylece “Meclis iradesi”nin,
kimin iradesi oldu¤u ﬂimdiden aç›¤a ç›kt›. Komisyonun iﬂlevinin de
ﬁemdinli’yi ayd›nlatmak de¤il karartmak oldu¤u görüldü.

³

A¤ar’dan Büyükan›t’a
“Meslektaﬂ” Deste¤i

Büyükan›t’›n iddianamede ad›n›n geçmesi üzerine aç›klama yapanlardan biri de, DYP Genel Baﬂkan›, Susurlukçu Mehmet A¤ar’d›.
A¤ar TSK’n›n y›prat›lmamas›
uyar›s› yaparken, o meﬂhur anlay›ﬂ› ﬂu sözlerle ifade etti: “Bu gidiﬂle terörle mücadele edecek adam
bulamazs›n›z.” (8 Mart, Hürriyet)
Neydi o “meﬂhur anlay›ﬂ”;
ölüm mangalar›n›, halka karﬂ› savaﬂ›n sorumlular›n› deﬂifre eder,
hukuk falan diye tutturursan›z, katillerin eli so¤ur. A¤ar’›n deste¤i
Susurlukçular’›n dayan›ﬂmas›n›n
en güzel örne¤i olsa gerek.
A¤ar’›n sözlerinin bir yan› da,
“terörle mücadele” dediklerinin
ﬁemdinli’de yaﬂananlar oldu¤u
gerçe¤inin itiraf›d›r.

Ordu Gerçe¤i Görülmeye
Devam Edecektir
Ordu, Susurluk olay›nda, halk
kitlelerinin de içinde yerald›¤› kampanyay› kendine yedekledi, “ben
yokum” dedi. “Bir dakika karanl›k”
eylemlerinde Genelkurmay’›n ›ﬂ›klar› yak›l›p söndürüldü. Halk›n gözünün içine bak›larak aﬂa¤›l›k bir
oyun sergilendi. Kimi düzen güçlerinin de orduya yedeklenmesi sonucu, Genelkurmay bu kampanyada
amac›na büyük oranda ulaﬂt›. Susurluk’un ortas›nda yeralmas›na
karﬂ›n, yok say›ld›. Üstelik, bu süreci 28 ﬁubat’a ba¤layarak iktidar gücünü art›rd›.
Peki ﬂimdi ne oldu? ﬁemdinli
ç›kt›, ard›ndan bu iddianame.
Türkiye böyle bir ülkedir. Bu ülkede sömürü ve zulüm had safhadad›r. Halklar›n ulusal haklar› bask›
alt›ndad›r. Bu gerçekler, ﬂöyle ya da
böyle sürekli bir mücadeleyi ortaya
ç›karmaktad›r. Bu durum karﬂ›s›nda
oligarﬂik devlet tek bildi¤i ﬂeyi yapar. Bask›y› ve zulmü daha da art›r›r, kontra yöntemleriyle, katliamlarla halk› sindirmeye çal›ﬂ›r. Öte
yandan oligarﬂi içindeki güç çat›ﬂ-

malar›, iktidar kavgalar› hiç bitmez.
Oligarﬂi içi iktidar kavgalar›n›n bitmesi, kapitalist iliﬂkilerin do¤as›na
ayk›r›d›r.
‹ﬂte bu “Türkiye gerçe¤i”, hiçbir
gücün statüsünün kal›c› hale gelmesine izin vermez.
Bugün yaﬂanan da budur. Dün,
kendini aklayan Genelkurmay, bugün ﬁemdinli ile yüzyüze gelmek
durumunda kalm›ﬂ, ﬂimdi herkes ordu gerçe¤ini tart›ﬂmaktad›r.
Etraf›nda kenetlenen siyasal gericili¤in, faﬂist güçlerin, “laiklik”
aldatmacas› ile yedekledi¤i kesimlerin deste¤ini de alarak yine iﬂin
içinden ç›kabilir. Hatta, iktidar kavgas›nda AKP’nin manevralar›n› tam
tersine çevirip güç de kazanabilir.
Ama bu da kal›c› olmayacakt›r.
Halk›n mücadelesi ve halka karﬂ›
savaﬂ sürdükçe, daha çok ﬁemdinliler yaﬂanacak, ordu gerçe¤i her geçen gün daha da teﬂhir olacak ve
“Kutsal ordu” imaj› darbeler almaya devam edecektir. Genelkurmay
etraf›nda kol kanat gerenlerin, düzeniçi tüm kesimlerin avazlar›n›n
ç›kt›¤› kadar “TSK’y› y›pratmayal›m” demelerinin hiçbir önemi yoktur. Halka karﬂ› savaﬂanlar›n “y›p-

ranmas›”, bu savaﬂ›n do¤as›d›r. Yine bu savaﬂ›n sonucunda elde ettikleri gücü, kendi ç›karlar›na kullanan
generallerin, rütbeli subaylar›n her
ç›kar çetesinde, mafya örgütünde,
yolsuzlukta adlar›n›n ortaya ç›kmas›na da kimse ﬂaﬂ›rmamal›d›r. Katliamc›lar, ayn› zamanda en büyük
h›rs›zlar, sömürücüler olmuﬂlard›r.

Genelkurmay Etraf›nda
Kenetlenenler Kimdir
Ne ‹stiyorlar?
Çat›ﬂma AKP-Genelkurmay aras›ndad›r. Ancak elbette onlarla s›n›rl› de¤ildir. ‹slamc› kesimden tarikatlar ve kimi AB’ciler AKP cephesinde yerini al›rken, CHP’den burjuva bas›n›n geniﬂ bir kesimine kadar, “laiklik tehdit alt›nda”c›lar Genelkurmay’›n yan›nda saf tuttular.
Genelkurmay etraf›nda kenetlenenler ne diyorlar, ne istiyorlar?
Bu kesimlerin yayg›n görüﬂü ﬂudur: Bu bir komplodur, arkas›nda
AKP vard›r, bu iddianame de¤il manifestodur, orduya darbe yap›lmaktad›r, Büyükan›t’›n Genelkurmay
Baﬂkan› olmas›n›n önü kesilmek istenmektedir, Büyükan›t yarg›ya

J‹TEM itirafç›s› Veysel Ateﬂ'in polis taraf›ndan al›nan ve kay›p oldu¤u
öne sürülen ilk ifadesi de ortaya ç›kt›. ‹lk ifadesinde ''astsubaylar›
kesinlikle tan›m›yorum'' diyen Ateﬂ, ikinci ifadesinde birlikte ﬁemdinli'ye gittiklerini, patlama s›ras›nda birlikte olduklar›n› anlatt›. Çünkü, J‹TEM’cilerin ortada olmad›¤› sürede bu senaryo haz›rlanm›ﬂt›,
“tan›m›yorum” yalan› tutmayacak kadar gerçek d›ﬂ›yd›. ﬁemdinli’de
birlikteydiler ama elbette senaryo gere¤i bombalama için de¤il, istihbarat için...

³ Jandarma Nas›l Çal›ﬂt›
Deliller Nas›l Karart›ld›?
ﬁemdinli’de halk›n yakalad›¤› J‹TEM’ciler, korunacaklar›na ve binlerce örnekte yaﬂand›¤› gibi halk› katletmelerine ra¤men kendilerine
bir ﬂey olmayaca¤›na o kadar emindiler ki, bomba atmaya giderken
bile araçlar›nda onca delille birlikte gittiler. Kimi komplo teorisyenleri bunu, J‹TEM’cileri aklama arac› yapmaya çal›ﬂt›lar. “Bu kadar acemi olmazlar ki” söylemiyle, dikkatleri baﬂka yöne çekmek istediler.

Peki jandarman›n polis bölgesinde istihbarat yapmas›n›n yasad›ﬂ› oldu¤u gerçe¤i nas›l örtbas edilecekti? Bunun yöntemini de buldu TSK.

Ancak olan olmuﬂtu! Bu kez, jandarman›n delilleri yoketme, yarg›ya
bask› oluﬂturma yöntemleri devreye girdi. Büyükan›t’›n ç›k›ﬂ› bunun
içindi. Teknik yönleri ise, bölgede halledilmeye çal›ﬂ›ld›.

Hakkari Emniyet Müdürlü¤ü ‹stihbarat ﬁube Müdür Vekili Hüseyin
Keskink›l›ç, iddianamede de yeralan ifadesinde, jandarman›n patlamadan sonra kendilerine bir belge imzalatmaya çal›ﬂt›klar›n›, bu belgede, astsubaylar›n ﬁemdinli’de istihbarat yapmalar›n›n yasal gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi. Keskink›l›ç bu belgeyi imzalamay› reddettiklerini belirtirken, ayn› belge M‹T taraf›ndan da imzalanmad›.

‹lk olarak, J‹TEM’ciler günlerce teslim edilmedi. Bu süre içinde, baﬂar›l› asker olduklar›na dair ödül belgeleri konuldu dosyaya.
J‹TEM arac›ndan ç›kan 2 adet el bombas› jandarmaya teslim edilmiﬂ
ve ilçe savc›s› taraf›ndan “MKE yap›m›d›r” diye tutanak tutulmuﬂtu.
Yani ordu mal›yd›. Jandarman›n bunu da de¤iﬂtirdi¤i aç›¤a ç›kt›. MKE
yap›m› bombalar olaydan 5 gün sonra bu kez ''Alman yap›m›'' olduklar›n› gösteren bir ibareyle savc›l›¤a geri verildi.

Ee, bu da istihbarat servisleri aras›ndaki güç çat›ﬂmalar›n›n cilvesi...
Genelkurmay “koordinasyon” kurumunu boﬂ yere istemiyor, bu gibi
durumlarda da iç çat›ﬂmalar›n gerçeklerin ortaya ç›kmas›na vesile olmas›n›n önüne geçilmesi daha kolay olacakt›r.
8
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müdahale etmemiﬂ... vb.
Deniz Baykal, beklendi¤i gibi,
klasik bir demokrat tavr› yerine,
halk›n ç›karlar›ndan sözetmek yerine, en keskin Genelkurmayc› olarak
ön saflara f›rlam›ﬂt›r. ‹ddianameye
en sert tepkinin CHP’den gelmesi,
“darbe giriﬂimi” olarak nitelendirilmesi, CHP’nin halk›n ç›karlar›yla
ilgisinin bulunmad›¤›n›, halka karﬂ›
savaﬂa cephe almad›¤›n› bir kez daha göstermiﬂtir.
Burjuva bas›nda ikili bir tav›rdan sözedilebilir.
Medya holdinglerinin manﬂetlere, haberlere yans›yan tavr›; Genelkurmay etraf›nda kenetlenmiﬂlik
halidir. Köﬂe yazarlar›n›n büyük bir
kesimi de bu çizgidedir. Ve ﬂu anki
tabloda belirleyici olan bu anlay›ﬂt›r. Aç›ktan olmasa da, iddianameyi
haz›rlayan savc›y› ﬂeriatç› ilan etmeye, sicilini araﬂt›rmaya hatta
TSK düﬂman› vatan haini, “PKK
a¤z›yla konuﬂuyor” sald›rganl›¤›na
varan ‘cepheden’ savaﬂa giriﬂmiﬂ
durumdad›rlar. Do¤an Medya, Akﬂam, Sabah gruplar›, Cumhuriyet ve
elbette MHP çizgisindeki yay›nlar
bu kesim içinde say›labilir.
Bir örnek vermek gerekirse,
Hürriyet’in Ankara Temsilcisi Nur
Batur’un Büyükan›t’› parlatmaya
çal›ﬂan yaz› ve haberleri bu konuda
çarp›c›d›r. Batur, TSK y›pranmamal› talimat›n›n (ya da kafa yap›s›n›n)
gere¤i olarak, yap›lacak duruﬂmalarda “TSK’n›n PKK ile mücadelesi mi yarg›lanacak” (9 Mart, Hürriyet) diyebilmekte, bombalanan kitabevi sahibi Seferi Y›lmaz’› “Güneydo¤ulu 100 avukat›n” savunaca¤›na (“bölücülük” iﬂte budur!)
dikkat çekmektedir. Yani, 100 avukat savunamaz, “Güneydo¤ulu” ise
hiç savunamaz. Bir “paﬂa”n›n yarg›lanmas› ise düﬂünülemez! Zaten,
Genelkurmay da “soruﬂturma yap›lacaksa biz yapar›z” diyerek, generallerin yarg›lanmas›n›n önünü kolay kolay açmayaca¤›n› söylemiﬂtir.
Bu medyaya düﬂen de, TSK’n›n
tavr›n› allay›p pullay›p gerekçelendirmektir.
Halk› bombalayana “iyi çocuk-

tur” diye sahip ç›k›yor ve bunun ad›
“TSK’n›n PKK ile mücadelesi” oluyor. Büyükan›t da ilk aç›klamas›nda
bunu yapmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Halka
karﬂ› savaﬂa “terörle mücadele” ad›n› verip, her ﬂeyi meﬂrulaﬂt›rabilirsiniz bu bak›ﬂa göre. “Ben de Yaﬂar
Büyükan›t'› tan›r›m. ‹yi bir generaldir.” (Fatih Altayl›, 6 Mart Sabah)
diyenler, katliamc›lar› aklamaktan,
halka karﬂ› savaﬂ› desteklemekten
baﬂka hiçbir ﬂey yapmazlar.
Bu kafalar elbette; toplu mezarlar, kay›plar, iﬂkenceler, infazlar,
köy yakmalar, tecavüzler, k›saca
ony›llard›r bu ordu taraf›ndan iﬂlenen bütün suçlar için ayn› mant›¤›
çok rahat yürütür.
Di¤er yandan, bir k›s›m Avrupa
Birlikçi köﬂe yazar› ise, ne Genelkurmay’› karﬂ›lar›na alabilmekte,
ne de destek vermektedirler. Bunun
yerine ya sessiz kalmay›, ya da kimi
“hukuki” argümanlarla “herkes gibi
Büyükan›t da yarg›lanabilir” gibi
söylemlere s›¤›nmay› tercih etmektedir. Her ne kadar, AB sürecinde
ordunun gerilemesini isteseler de,
s›rtlar›n› AB’ye dayayarak kimi konularda “cüretli” ç›k›ﬂlar yapsalar
da, TSK’n›n “kutsall›¤›na” eleﬂtiri
yöneltme noktas›nda korkakt›rlar.
Özünde sistemin bekaas› aç›s›ndan
tüm ç›plakl›¤›yla gerçeklerin aç›¤a
ç›kmas›n› istedikleri de yaland›r. Bu
yan›yla gerçekte demokrat da de¤illerdir.
‹ﬂte bir örnek:
Hem “Bu yarg› sürecinin bir
yandan gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas›, di¤er yandan Türk Silahl›
Kuvvetleri'nin terörizmle mücadele
etkinli¤inin zedelenmeden sonuçlanmas› önem taﬂ›yor.” (Murat Yetkin, 5 Mart Radikal)
Bunlar›n birarada olabilmesi
mümkün mü? TSK’n›n “Terörle
mücadelesinin” ne demek oldu¤unu
Yetkin bilmiyor mu? Ony›llard›r yaﬂan›yor bu gerçekler, binlerce yak›lan ve boﬂalt›lan köy, toplu mezarlar, kay›plar, infazlar her ﬂey
“TSK’n›n terörle mücadelesi” olarak yap›lmad› m›? Genelkurmay
Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ generaller, “dev9
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³

TSK ‹stedi AKP
Yasay› Ç›kard›

Genelkurmay’›n Terörle Mücadele Yasas›’n›n a¤›rlaﬂt›r›lmas›yla
birlikte gündeme getirdi¤i, “‹ç güvenlik, d›ﬂ güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluﬂlar aras›nda koordinasyonu sa¤layacak bir kurumsallaﬂmaya gidilmesi” iste¤i, hükümet taraf›ndan
yerine getirildi. Van Savc›l›¤›’n›n
iddianamesinin tart›ﬂ›ld›¤› günlerde TBMM Baﬂkanl›¤›’na sunulan,
Baﬂbakanl›k Teﬂkilat› Hakk›nda
Kanunda de¤iﬂiklik yap›lmas›n›
düzenleyen tasar› ile, sözü edilen
koordinasyon baﬂbakanl›¤›n görevleri aras›na eklendi.

³

Yine Çete, Yine Asker

Her çete operasyonunda rütbeli
subaylar ç›k›yor. Katliamc›l›¤›n
rant iliﬂkilerini, yozlaﬂmay› getirmesi kaç›n›lmazd›r. Bu gerçek
ﬂimdi de Bursa’daki bir çete operasyonunda kendini gösterdi. Bu
kez üstelik kentin Alay Komutan›
Albay Ayd›n Yeﬂil, çete üyesi olarak gözalt›na al›nd›.

³

Toplu Mezar Kaz›c›
Bolu Tugay› Bölgede

Kulp’ta 11 köylünün katledilip
yak›larak toplu mezara gömülmelerinin sorumlusu oldu¤u belgelenen Bolu Da¤ Komando Tugay›,
geçen yine bölgede operasyonlar
yapmak üzere görevlendirildi.

³

Hukuksuz Devletin
Polisi Böyle Olur

Batman'da bir polis otosuna
yönelik sald›r›da 4 polisin ölmesinin ard›ndan, resmi ve sivil polisler araçlar›yla ve panzerlerle gövde gösterisi yapt›lar. Bu polis yasalara uyar m›? Yasalar, “size sald›r›l›rsa siz de halka gözda¤› verin” mi diyor? TSK cenaze üzerinde F-16 uçuruyor, polis panzer yürütüyor; ne güzel hukuk devleti!

Bu çat›ﬂmada
halk›n ç›karlar›
yoktur. Ç›karlar›m›z, Genelkurmay ve
AKP iktidar›n›n
karﬂ›s›na, halk›n iktidar› alternatifiyle ç›kmak, mücadeleyi yükseltmektir.

let içindeki çeteler” safsatalar›na “Korkut
Eken ne yapt›ysa bilgimiz dahilindedir”
aç›klamas›yla
cevap vermedi
mi? Susurlukçu
A¤ar, kararlar›n
MGK’da al›nd›¤›n› ilan etmedi mi?

K›saca, demokratl›ktan
sözedecekseniz, öncelikle “TSK’n›n terörle mücadelesine” karﬂ› ç›kmal›s›n›z. Yok,
“yasalar içinde sürdürülsün”, yok
“Susurluk benzeri çeteler temizlensin” gibi safsatalarla kendi kendinizi ve halk› aldatmay›n.

Burjuvazi, Ç›karlar› ‹çin
Orduyu Her Zaman
El Alt›nda Tutar
Genelkurmay cephesinde saf tutan burjuva bas›n›n tavr›nda somutlaﬂan, iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin
çat›ﬂmaya yaklaﬂ›m›n›n alt›nda yatan, Türkiye gerçe¤inin kendisidir.
Bir yandan AB süreci, ordunun
iktidardaki etkisinin azalt›lmas› gibi
istekleri olsa da, “adam gibi kapitalizm” için burjuva demokrasisinin
kurallar›ndan sözetseler de, AKP ve
Saadet Partisi gibi partilerin ve kesimlerin varoldu¤u ve belli bir gücü
temsil etti¤i koﬂullarda, orduyu her
zaman ellerinin alt›nda “yedek güç”
olarak tutmak isterler.
Gerekti¤inde darbeleri destekler,
Susurluk politikalar›na da onay verirler.
Ertu¤rul Özkök’ün “her devletin
makul derin devleti vard›r” özlü
sözlerinde ifadesini buldu¤u gibi,
kontrgerilladan da rahats›z de¤illerdir. Tekelci burjuvazi aç›s›ndan tüm
bu konulardaki yakl›ﬂ›m› belirleyen, s›n›f ç›karlar›d›r, kârlar›d›r.
Bugün en demokrat kesilirler, yar›n
halk›n mücadelesinin yükselmesine
karﬂ› gerçekleﬂtirilen darbeyi “gülme s›ras› ﬂimdi bizde” diye selamlarlar. Yeter ki, cuntalar, kontrgeril-

la örgütlenmeleri kendi denetimlerinde olsun, “makul derin devlet”
dedikleri tam da budur, denetimlerindeki kontrgerillad›r.

Bu Çat›ﬂmada Halk›n
Ç›karlar› Yoktur,
Kurtuluﬂumuz Halk›n
‹ktidar›ndad›r
Ülkeye bak›n;
Ordu, kendi yasas›nda yazan iﬂlevinin d›ﬂ›nda iktidar savaﬂlar›n›n
bir cephesini tutmuﬂ.
Hükümetler ne kadar oy al›rsa
als›n, iktidar dahi olam›yor.
Demokrasiden sözediliyor, k›r›nt›s› yok.
Hukuk, yarg› ba¤›ms›zl›¤› deniliyor, her olayda safsata oldu¤u aç›¤a ç›k›yor, yarg›n›n oligarﬂi içi güç
dengelerine göre alenen ba¤›ml› oldu¤unun kan›tlar› saç›l›yor ortaya.
“Terörle savaﬂ” ad›na, halk›n kan› dökülüyor ve düzeni kökten hedeflemeyen en basit hukuki talebinin karﬂ›s›na dahi “terörden yana
m›s›n›z” diye ç›k›l›yor, ortal›k hamasi nutuklardan geçilmiyor.
“Vatanseverlik” safsatalar›yla
halka karﬂ› iﬂlenen suçlar›n üzeri örtülmek isteniyor.
Kendine demokrat›z diyenler,
ordu sözkonusu olunca birden katliamc›l›¤›n saf›na savruluyor.
‹ktidar koltu¤unu iﬂgal edenler,
bir yandan kontgerilla politikalar›n›
sürdürüyor, öte yandan hukuk, demokrasi gibi kavramlar› hoyratça,
koltuk için kullan›yor.
Uzatabiliriz ama gereksizdir. Bu
tablo, faﬂizmin tablosudur. Faﬂizm
halk›n kan› üzerinden iktidar savaﬂ›
yürütüyor ve bu savaﬂta halk›m›z›
da demagojilerle kendine yedeklemeye çal›ﬂ›yor.
Yaﬂananlar henüz bir “rejim krizi” düzeyinde olmasa da, ﬂuras› kesindir; oligarﬂi, karﬂ›s›nda bugün
için güçlü bir halk hareketi olmamas›na karﬂ›n, yönetemiyor. Sürekli bir çat›ﬂma ve “kriz” hali, bünyesinde hep varl›¤›n› koruyor. Halk›n
çeﬂitli biçimlerde mücadelesinin
10
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yükselmesi, bu krizi daha da derinleﬂtirecek, çat›ﬂmalar› büyütecek bir
katalizör iﬂlevi görecektir.
‹ﬂte tam da burada, devrimciler, sosyalistler, ilerici güçler, gerçekten demokrasiden yana olanlar; oligarﬂi içi iktidar kavgalar›nda
“ﬂeriat karﬂ›tl›¤›” ya da “AB yandaﬂl›¤›” gibi suni saflaﬂmalardan birinde konumlanmamal›d›r.
Bugün büyük bir yan›lg› sözkonusudur, 28 ﬁubat sürecinin havas›
hakim k›l›nmak istenmektedir. Kendine demokrat›m diyenlerin, katliamc›lar›n saf›nda yeralmalar› bunun
sonucudur.
“Bir yol kavﬂa¤›na geldi Türkiye. Uygar ve ça¤daﬂ dünyada yerini
almak için mi ç›rp›nacak-çal›ﬂacak
bu ülke?... Ayd›nl›¤a do¤ru mu yürüyecek bebekler?... Yoksa ortaça¤›n karanl›¤›na m› dönüp koﬂacak
çocuklar›m›z? Bir yol kavﬂa¤›d›r
tüm bu olanlar, art›k görmelisiniz.
Peki siz ne yapacaks›n›z?” (Bekir
Coﬂkun, 7 Mart Hürriyet) diyenler
fena halde yan›lmaktad›rlar. Genelkurmayc›l›k “Ayd›nl›¤a” giden yol
de¤ildir.
AKP ile daha do¤rusu AB ile demokrasi gelece¤ini, hukuk devleti
olunaca¤›n› düﬂünenler de ayn› yan›lg›n›n içindedirler.
Nitekim, ﬁemdinli sonras› “yak›n geçmiﬂteki birçok karanl›k olay›n ayd›nlat›lmas› için bir f›rsat
do¤du¤u” hayaline kap›l›p, bugün
“bu f›rsat da berhava olacak” diye
dövünmektedirler.
ﬁemdinliler, Susurluklar ancak
halk›n mücadelesiyle ayd›nl›¤a ç›kar.
Oligarﬂi içindeki bu it dalaﬂ›n›n
karﬂ›s›nda, halk›n iktidar› mücadelesini yükselterek ç›kt›¤›m›zda, bu
ülke gerçekten demokratik, ba¤›ms›z bir ülke olur.
Devrimcilerin bu ve benzeri çat›ﬂmalara müdahaleleri de, böyle bir
ülkeyi yaratmak için kavgay› yükseltme yönünde olmal›d›r.

portaj›n saatler sürdü¤ü oldu.
Çetin Güven: Geniﬂ bir
kesim, mafyan›n, fuhuﬂ sektörünün, uyuﬂturucu, karapara, tetikçili¤in devletin tavr›
neticesinde oldu¤unu görüyor. Halk san›ld›¤› kadar kand›r›labilmiﬂ de¤il yani. ABD emperyalizminin bu bölgedeki limana ve hava
üssüne göz koymas› halk› daha da
duyarl› k›l›yor. Yine bölgemizin geçim kayna¤› olan f›nd›¤›n IMF politikalar›yla elimizden al›nmas› da
halk›n duyarl›l›¤›n› artt›r›yor.
Bazen çevremizde halk›n bu tepkilerini anlat›yoruz, inanmayan
gözlerle bak›yorlar. Asl›nda inanmadan bakt›klar› halk. Kendini buran›n halk›ndan tecrit edenler Trabzon insan›n›n a¤z›ndan olumlu,
do¤ru bir de¤erlendirme ç›kaca¤›na
inanm›yor. ‹nsan›m›z›n kand›r›lm›ﬂ
oldu¤u bir gerçek ama asl›nda kimi
kesimlerden çok daha fazla “fark›nda'” insanlar yaﬂ›yor bu ﬂehirde.
Örgütsüzlük insanlar›m›z›n en büyük sorunu. Çal›ﬂmalar›m›zda ﬂimdiye dek hep bununla karﬂ›laﬂt›k.

Temel Haklar Tart›ﬂt›r›yor:

TRABZON'DA NELER OLUYOR?
Trabzon Temel Haklar Derne¤i,
geçen hafta ''Trabzon'da Neler
Oluyor? Bilmek Hakk›n›z!'' ad›yla bir kampanya baﬂlatt›. Bu kampanyayla ilgili olarak Trabzon Temel Haklar Derne¤i Yönetim Kurulu Üyeleri Çetin Güven ve Emra
Bak›r ile görüﬂtük.
Yürüyüﬂ: Kampanyayla neyi
hedefliyorsunuz ?
Çetin Güven: Son zamanlarda
yaﬂanan olaylar› kimi kesimler
komplo teorileri yaparak, kimi kesimler de Trabzon insan›n›n yap›s›na ba¤layarak münferit olaylarm›ﬂ
gibi gösterip geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
‹nsanlar›m›z›n kafas› allak bullak
oldu. Amac›m›z Trabzon halk›na
üstü örtülen gerçekleri anlatmak ve
örgütlü mücadeleye ça¤›rmak. Kendi sorunlar›m›z›n nas›l çözülece¤ine
dair düﬂüncelerimizi paylaﬂmakt›r.
Esas tart›ﬂmam›z gerekenleri gündeme taﬂ›makt›r.
Emra Bak›r: Buland›r›lm›ﬂ ve
çarp›t›lm›ﬂ bilinçler, emperyalist
politikalar› uygulayabilmenin en
uygun zeminidir. Trabzon halk›n›n
ﬂu an içinde bulundu¤u durum da
böl, parçala, yönet politikalar›n›n ne
tür sonuçlar do¤uraca¤›n›n somut
bir örne¤idir. Trabzon halk› sistem
taraf›ndan bir yandan yoksullu¤a
sürüklenirken, bir yandan da devlet
politikalar›n›n en keskin savunucusu haline getirilmek isteniyor.
Sistem muhaliflerini, onlar›n baﬂ›na
gelenlerin nedeni gibi gösteriyor.
Bu halkla resmen dalga geçmek.
Kampanyam›z sömürüyü, ba¤›ml›l›¤›, emperyalizmi maskelemeye
yönelik giriﬂimlere karﬂ› bir çal›ﬂma
olacak. ﬁehrimizde oynanan oyunlar› teﬂhir etmek istiyoruz...
Kampanyam›z muhalif kesimlerin ve fikirlerin halktan tecritine
karﬂ› da önemli bir ad›md›r.
Yürüyüﬂ: Kampanyada hangi

araçlar› kullanacak, hangi çal›ﬂmalar› yapacaks›n›z ?
Çetin Güven: Biliyorsunuz Karadeniz'deki Temel Haklar Dernekleri olarak ayl›k bir yerel gazete ç›kart›yoruz. Temel çal›ﬂma gazetemiz ÖZGÜR KARADEN‹Z'‹N SES‹ üzerinden gidecek. Trabzon yerel
gazetelerin en çok okundu¤u ﬂehirdir. Gazetemiz de bu bak›mdan halk›m›za ulaﬂmam›z için iyi bir araç.
5. say›m›zda ayr›nt›l› bir ﬂekilde iﬂledik Trabzon'da yaﬂananlar›.
Zaten kampanyan›n ilk çal›ﬂmalar›ndan biri de Özgür Karadeniz'in
Sesi'nde ç›kacak olan röportajlar oldu. Halk›m›za sorduk: “NEDEN
TRABZON?” Gerçekleri tart›ﬂt›rmak istedik. Yine bildirilerimiz olacak. Gazetemizi, bildirilerimizi kap›
kap› dolaﬂarak, köy kahvelerine kadar vararak halk›m›za ulaﬂt›rmay›
hedefliyoruz. Yine burada bir kültür
merkezinde, kampanyam›z üzerine
de¤iﬂik kesimlere söz hakk›n›n verildi¤i bir etkinlik düﬂünüyoruz.
Emra Bak›r: Hat›rlarsan›z buradaki olaylar›n milad› say›lan 6 Nisan'daki linç giriﬂiminde da¤›tt›¤›m›z bildiriler “Hapishanelerde Neler Oluyor? Bilmek Hakk›n›z!” diye baﬂl›yordu. Dün yaﬂananlar karﬂ›s›nda gerekli tavr› almayanlara atfen, bugün ''Trabzon’da Neler Oluyor? Bilmek Hakk›n›z!” diye baﬂlayan bildiriler da¤›t›yoruz. Kampanya slogan›m›z bu duruma da
at›ft›r.
Yürüyüﬂ: ﬁu ana kadar yapt›¤›n›z çal›ﬂmalarda ald›¤›n›z tepkiler,
izlenimler nas›l?
Emra Bak›r: Kendilerine söz
hakk› tan›nmas›, tepkilerini ifade
edebilecekleri çal›ﬂmalar›n olmas›
halk taraf›ndan destekleniyor. Halk›m›z›n tart›ﬂmaya aç oldu¤unu görüyoruz. Mesela röportaj›m›z bir
soruluktu ama insanlar o kadar dolu, tart›ﬂmaya o kadar aç ki bir rö11
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Yürüyüﬂ: Röportaj için teﬂekkür
ederiz, kampanyan›zda baﬂar›lar diliyoruz.

Faili “Belli” Sald›r›lar
Ordu Temel Haklar üyeleri, 5 Mart
sabah› derne¤e geldiklerinde pencere
camlar›ndan birini at›lan bir taﬂla k›r›lm›ﬂ
olarak buldular... Dernek binas› önünde
24 saat bekleyen polisler, önünde durduklar› binan›n camlar›n› k›ranlar› görmemiﬂ
tav›rlarla sabah yine dernek binas› önünde s›r›tarak geziyorlard›.
Trabzon Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i gençli¤inden ‹smet Kurukafa
2 Mart’ta ö¤le saatlerinde, sokak ortas›nda kimli¤i belirsiz kiﬂilerce sald›r›ya u¤rad›. Kurukafa, kendisine sald›ran 5 kiﬂiyi daha önce hiç görmedi¤ini, hiç neden
göstermeden ve hiç söz kullanmadan sald›rd›klar›n› söyledi. Gençlik Komisyonu,
Trabzon'un art›k kimin kime, niçin sald›rd›¤›n›n dahi netleﬂemedi¤i bir yer haline
getirildi¤ini; art›k sokaklarda dolaﬂan
kimsenin güvenli¤i olmad›¤›n› belirttiler.

GEBZE DEVLET HASTANES‹ ÖNÜ

Zorla müdahale iﬂkencesine
Polisin gözalt› terörüne karﬂ›
TAYAD’l›lar›n irade savaﬂ›

27 ﬁubat: 3 TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
28 ﬁubat: 1 TAYAD’LI FAﬁ‹STLERCE BIÇAKLANDI
1 Mart: 3 TAYAD’LI GÖZALTINA
ALINDI
2 Mart: ÜÇ AYRI SALDIRIDA 7
TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
3 Mart: DÖRT AYRI SALDIRIDA
14 TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
4 Mart: ÜÇ AYRI SALDIRIDA 9
TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
5 Mart: ‹K‹ AYRI SALDIRIDA 23
TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
6 Mart: 7 TAYAD’LI GÖZALTINA
ALINDI
8 Mart: ‹K‹ AYRI SALDIRIDA 6
TAYAD’LI GÖZALTINA ALINDI
9 Mart: 10 TAYAD’LI GÖZALTINA
ALINDI
10 Mart: 2 TAYAD’LI GÖZALTINA
ALINDI

Hapishanelerde süren tecrit politikas›na karﬂ› ölüm orucu direniﬂini
sürdüren Fatma Koyup›nar’›n zorla
müdahale iﬂkencesi tehdidi alt›nda
tutuldu¤u Gebze Devlet Hastanesi
önü, hem polis terörünün herkesin
gözleri önünde sürdürüldü¤ü hem
de buna karﬂ› TAYAD’l› Ailelerin
demokratik mücadelede kararl›l›k
örne¤i sergiledi¤i bir alana dönüﬂmüﬂ durumda.
27 ﬁubat’tan bu yana süren bir
irade savaﬂ› bu.
Bir yanda, hak ve özgürlükleri,
demokrasiyi, iﬂkenceye s›f›r tolerans› dilinden düﬂürmeyen bir iktidar›n polisi. Di¤er yanda, “zorla
müdahale iﬂkencesine son verin,
tecrit zulmünü durdurun” diyen
ve bunun için demokratik haklar›n›
kullanarak hastane önünde oturma
eylemi yapan TAYAD’l› Aileler.
Her gün yaﬂanan gözalt›lar, sald›r›lar y›ld›ram›yor onlar›.
Gözalt›na al›nan grubun yerine,
bir kaç saat geçmeden, bazen daha
da k›sa zamanda yeni bir grup eyleme devam ediyor. Onlara da sald›r›yor polis, onlar› da gözalt›na al›yor.
Ancak bu kez bir baﬂka grup nöbeti
devral›yor.
Zaten bugünlerde Gebze polisinin neredeyse bütün iﬂi TAYAD’l›lara sald›r› haline gelmiﬂ durumda.
Nöbete geçen gözalt›na al›naca¤›n›, iﬂkence görece¤ini biliyor, hatta Muzaffer Certel gibi faﬂistlerin
b›çakl› sald›r›s›na da maruz kalabilece¤i de aç›k. Yine geliyor, yine
oturuyor, yine “zorla müdahale iﬂkencesine son verin” diyorlar. Önlüklerine kan bulaﬂ›yor, pansumanlar›n› yap›p kald›klar› yerden devam
12
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ediyorlar. Kimileri ise, gözalt›na al›n›p b›rak›lmas›n›n hemen ard›ndan
eylem yerine koﬂarak bir sonraki
nöbeti devralmak için s›raya giriyor.
Gebze Devlet Hastanesi önünde
27 ﬁubat’tan bu yana yaﬂananlar, bir
yan›yla “TAYAD, nas›l TAYAD oldu?”, “20 y›ll›k tarih nas›l yaz›ld›?”
sorular›na da cevap teﬂkil etmektedir. Onlar hiçbir sald›r› karﬂ›s›nda
mevzilerini terk etmediler, kararl›l›k onlar› tan›mlamakta kullan›lan,
alt› dolu dolu bir kavram haline
böyle geldi. Gerekti¤inde bedel
ödemekten asla çekinmediler. Bu
bedel ölüm de olsa, gözalt›lar, iﬂkenceler, tutsakl›klar da olsa, tereddütsüz ödediler.
Bir gün içinde 4-5 kez tekrarlanan, her gün gündüz ve gece devam
eden bir sürekli sald›r› ve gözalt› terörünün örne¤i yoktur. Sergilenen
kararl›l›k da eﬂine az rastlan›r türdendir.
Gebze polisinin terörünün örne¤i pek olmasa da, TAYAD’› tan›yanlar için, bu kararl›l›¤›n yeni olmad›¤›, bunu “hep yapt›klar›” çok iyi bilinir.
Bu kararl›l›k ve meﬂru demokratik mücadelede ›srar›n sonucu, Gebze polisi ve onlara bu emri veren iktidar›n terörize etme giriﬂimi boﬂa
ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu yaz› yaz›ld›¤›nda;
Fatma Koyup›nar’a yönelik zorla
müdahale tehdidinin ortadan kald›r›lmas› talebiyle eylemlerine devam
ediyorlard›.
‹ﬂte, yaﬂanan gözalt› teröründen
sat›r baﬂlar›.
TAYAD’l›lar 27 ﬁubat’tan bu
yana hastane önünde oturma eylemi
yap›yorlar. Ama nas›l?

Sald›r›yorlar... Direniyoruz...
Gözalt›na al›yorlar... Tükenmiyoruz!
27 ﬁubat:
Oturma eylemi yapan TAYAD üyesi Hatice Aﬂ›k, Muzaffer Gertel ve
Gebze hastanesinde tutulmakta olan
Fatma Koyup›nar’›n ye¤eni Cem Koyup›nar gözalt›na al›nd› ve ard›ndan
serbest b›rak›ld›lar.
28 ﬁubat:
TAYAD üyesi Muzaffer Certel,
hastane önünde bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›, baca¤›ndan b›çaklanan
Certel hastaneye kald›r›ld›.
2 Mart:
Saat 02.15'teki polis sald›r›s›nda
Hasan Koço¤lu, Tufan Horata ve
Kahraman ve Ercan isimli TAYAD
üyeleri gözalt›na al›nd›.
‹ki saat sonra: Saat 04.30'da
oturma eylemini sürdürmek için giden
Cem Koyup›nar ve Ekrem Kurtuluﬂ
gözalt›na al›nd›.
Saat 13.00’da TAYAD’l›lar›n yapt›¤› “Faﬂist sald›r›lar gözalt›lar bask›lar bizi y›ld›ramaz” baﬂl›kl› bas›n
aç›klamas›n›n ard›ndan bas›n aç›klamas›na kat›lan U¤ur ﬁimﬂek ve Emre
Hamdemir isimli lise ö¤rencileri gözalt› iﬂlemi yap›lmaks›z›n polis otosunun içine al›narak hakaret, darp ve keyfi uygulamalara maruz b›rak›lm›ﬂlard›r.
3 Mart;
Saat 15.00; TAYAD’l›lara polis
tekrar sald›rd›. Sald›r› sonucu Kerem
Atay, Erdal Bayram, Adem Çak›,
Özkan Kocabey ve Yürüyüﬂ Dergisi
Muhabiri Ceyhun Bay gözalt›na
al›nd›lar.
Polis ailelerin oturdu¤u yeri sabahtan itibaren iﬂgal etmiﬂti. Aileler oturma eylemini gerçekleﬂtirdikleri yerin
polis taraf›ndan iﬂgal edilmesi üzerine
oturma eylemlerine hastanenin önünde
devam etmeye çal›ﬂt›lar. Fakat daha ilk
andan gerçekleﬂen sald›r›yla gözalt›na
al›nd›lar.
Saat 15.50... TAYAD’l› Aileler’e
polis yeniden sald›rd›. Bu sald›r›da Mustafa Çiftçi, Cuma Özcan, Ozan Atay

gözalt›na al›nd›lar.
Saat 20.00'de
Ahmet Önal AKKAYA, Gündüz
AKDA⁄, Yunus
A⁄IRMAN gözalt›na al›nd›lar.
Gece saat 23.30; Polis bir kez daha
sald›rd›. Harika Y›lmaz, Orçun Ekeno¤lu, Kenan Eren gözalt›na al›nd›.
4 Mart:
Saat 01.30 sular›nda ‹rfan Kad›o¤lu, Nail Gürbey, Erhan Gündo¤du gözalt›na al›nd›lar.
Sabaha karﬂ› saat: 05.00 sular›nda
da oturma eylemi yapan TAYAD’l›lara
polisin müdahalesi sonucu; Übeyd
KOZAN, Murat A⁄IRMAN, Hakan
KANAT gözalt›na al›nd›lar.
Sabaha do¤ru Gebze Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin etraf›
da polis taraf›ndan sar›ld›.
Sabah saat 10.00’da Hasibe ÇOBAN, Çilem KILIÇ, Ufuk CEZ‹K
gözalt›na al›nd›lar.
5 Mart:
Hastane önünde bas›n aç›klamas›
yapan TAYAD'l› aileler polis taraf›nd›n "yolu kapat›yorsunuz" gibi komik
gerekçelerle gözalt›na al›nd›.
Yap›lan aç›klamaya polis pervas›z
bir ﬂekilde sald›rd›. Polis sald›r› s›ras›nda biber gaz› ve cop kulland›. Tartaklanarak ve tekme tokat gözalt›na
al›nan ailelerin hemen hepsinin çeﬂitli
yerlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldi. Gözalt›na al›nanlar›n isimleri
ﬂöyle;
Özgür Karakaya, Dilek Üstünalan, Çilem K›l›ç, Hasibe Çoban, Orçun Ekeno¤lu, Hakan Ersan, Tayfun
Güzeller, Özkan Kaya, Cemalettin
Ç›nar, Nair Gürbey, Fatma Alcan,
Nadire Çelik, Menekﬂe Köse, Ünzile
Aras, Y›ld›z Türko¤lu, Hakan Kanat, Mehmet Özdemir, Aslan Aykanat, Cihan Güneﬂ ve Yürüyüﬂ muhabiri Ceyhun Bay.
13
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Saat 23.15: 19 TAYAD’l›n›n gözalt›na al›nd›¤› sald›r›n›n ard›ndan yeniden oturma eylemine baﬂlayan TAYAD
üyeleri ‹nan Do¤an, Veli Y›ld›r›m ve
Güven Alpayan gözalt›na al›nd›lar.
6 Mart:
Saat 09.05’te Elif Kaya, Hatice
Y›ld›r›m, Çoﬂkun Tunç, gözalt›na
al›n›rken Saat 23.30’da; polis yine sald›rd›, TAYAD'l› Gözde ﬁahin, Köse
Kahraman, Mahir Yald›rakl› ve
Adem Çolu gözalt›na al›nd›.
8 Mart:
Saat 14.00; oturma eylemi yapan
TAYAD üyesi Ekrem Kurtuluﬂ ve Tufan Horata gözalt›na al›narak, Gebze
‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü'ne götürüldüler.
Saat 16.00; TAYAD'l› Aileler Gebze Devlet Hastenesi önünde bas›n aç›klamas› yaparak, getirdikleri karanfilleri
Fatma Koyup›nar'a ilettiler.
Akﬂam saat 20.15'te oturma eylemini sürdüren TAYAD'l› Aileler'den
Serdar Polat ve Engin Ateﬂ gözalt›na
al›nd›lar... Saat 20.45’te ise Güven
Güzeller ve Serdar Aç›kel al›nd›.
9 Mart:
Sabah saat 09.53’te Tayfun
Güzeller, Necdet Gedik, 11.55’te
Kahraman Kaya, Ufuk Cezik,
15.40’da Adem Çak›, Taylan Atalay
gözalt›na al›nd›.
Akﬂamda devam eden oturma eyleminde saat: 20.00’de Cemalettin
Ç›nar, Serdar Ery›lmaz, 24.26’da
Kahraman Karakaya, Özgür Gün
al›nd›.
10 Mart:
Sabah 8.54 saatlerinde Özcan
Deniz ve Orhan Deniz al›nd›.

Tam 20
y›l oldu. Faﬂizmin, emperyalizmin
demir ökçeleri zulüm
zindanlar›nda evlatlar›n›n üzerinde gezinmeye çal›ﬂ›rken, nas›l
sessiz kalabilirlerdi ki
onlar? Kalmad›lar,
çünkü evlatlar›n›n onurlar›
kendi onurlar›yd›.
Sessizli¤in ortas›nda ç›kt›lar zulmün karﬂ›s›na. ‹lk
olarak Metris önünde bir kahvehanede baﬂlad›lar toplanmaya. O¤ullar›, k›zlar›yla birlikte direnmenin
gereklili¤ini gördüler. Açl›k grevlerinde, alanlarda, bas›n aç›klamalar›nda, yol kesmelerde yapt›klar› direniﬂlerle onlar›n sesi solu¤u oldular. Bir anan›n "oldu¤un yerde sen,
olmad›¤›n yerde ben, böyle ö¤rendik direnmeyi" cümlesi onlar›n kararl› duruﬂunun bir ifadesi olarak
geçmiﬂti tarihe.

du adeta.
Sayg›
duruﬂunun
ard›ndan
kürsüye gelen TAYAD
Baﬂkan›
Mehmet
Güvel, TAYAD'›n kuruluﬂundan
bu yana geçen süreci
özetleyen
bir konuﬂma yapt›.
Birçok direniﬂte ilkler yarat›ld›¤›na ve birçok bedeller ödendi¤ine dikkat çeken Güvel, 6. y›l›na giren Büyük Direniﬂ’e de¤inerek, onlar direnmeye devam ettikçe,
TAYAD’›n da d›ﬂar›da direniﬂin sesi
olmay› sürdürece¤ini ifade etti.
Güvel’in ard›ndan, davetliler
aras›nda bulunan Mihri Belli sözald›. Büyük Direniﬂ üzerine konuﬂan
Belli ﬂunlar› söyledi:
“E¤er böyle bir direniﬂ olmasayd› çok kötü olurdu. Mapustaki
adam›n bir tek direniﬂi vard›r o da
açl›k grevidir. Ya da kaçmakt›r. Biz
o direniﬂi gösteremeseydik Türkiye
utanç içinde olurdu. F Tipleri’ni
sessizce kabul etseydik bizim için
büyük utanç olurdu. Unutmamak laz›m, onlara teﬂekkür etmek laz›m."
90 yaﬂ›nda sosyalizm idealini
sürdüren Mihri Belli'nin konuﬂmas›
yo¤un alk›ﬂ al›rken, “hepinizi ama
özellikle inançlar›n›z› ve iradenizi
selaml›yorum" diyerek söze baﬂlayan ﬁair Orhan Alkaya, TAYAD’›n, faﬂizmin topluma ördü¤ü
say›s›z duvara karﬂ› bir direniﬂ olarak ç›kt›¤›n› kaydederek, “son derece etkili ve sayg›de¤er bir kimli¤e
sahiptir bu yüzden” dedi.
Sevgi Erdo¤an için yazd›¤› ﬂiiri
de okuyan Alkaya’n›n ard›ndan
TUYAB Temsilcisi ‹smihan Y›ld›z
bir konuﬂma yapt›.
Sinevizyon gösteriminde ise TA-

TAYAD’›n 20. mücadele y›l›

‘ONURLARI ONURUMUZDUR’

Yedikleri joplar›n, al›nd›klar›
gözalt›lar›n, hapislerin, geçtikleri
iﬂkencehanelerin say›s›n› bile hat›rlam›yorlard› onlar.
Bu bask› ve zulüm ortam›nda
tüm engellemelere karﬂ›n 3 ﬁubat
1986 günü TAYAD resmi olarak kuruldu. Art›k mücadele mevzisi daha
örgütlü, daha dinamikti TAYAD'la.
Evlatlar›yla birlikte ilk büyük zaferleri "tek tip elbiseyi" kald›rmalar›
oldu. Art›k TAYAD’› herkes biliyor,
yurdun en ücra köﬂelerinde afiﬂleri,
bildirileri elden ele dolaﬂ›yordu.
Kap›lar›na kilit vuruldu¤unda yenisini açt›lar, hiçbir dernekleri olmad›¤›nda “her ev TAYAD’d›r” diyerek mücadeleyi kesintisiz sürdürdüler. Ve F Tipi hücreleri ilk duyduklar›nda yine onlar düﬂtüler en öne.
Ankara yürüyüﬂlerinde, gösterilerde, ›srarla kamuoyuna gerçekleri

anlatma kampanyalar›nda büyük bir
kararl›l›k ve enerjiyle mücadele ettiler. Ayn› kararl›l›k, tutsaklar›n bedenlerini açl›¤a yat›rmas›yla bir kez
daha kendini gösterdi. Onlar da yatt›lar ölümün koynuna, öldüler birer
ikiﬂer. Taﬂ›d›klar› her tabutta korkular› de¤il kararl›l›klar› ve öfkeleri
büyüdü.
Ve, mücadele dolu 20 y›l› geride
b›rakt›klar›nda, onlar› tan›yan herkesin sayg› duyaca¤› bir tarihi yaratt›lar.
3 Mart günü Muammer Karaca
Tiyatro Salonu’nda iﬂte bu tarihin
onuruyla biraraya geldiler. 1980’li
y›llar›n ilk TAYAD’l›lar›ndan bugün alanlarda mücadeleyi sürdüren
TAYAD’l›lara kadar, genç yaﬂl›, ana
baba, eﬂ, kardeﬂ biraradayd›lar.

TAYAD, Son Derece Etkili
ve Sayg›de¤er Bir
Kimli¤e Sahiptir”
TAYAD’›n 20. y›l› kutlamas›,
"Onurlar› Onurumuzdur" ad›yla düzenlendi. 500’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› gece, Büyük Direniﬂ’te ﬂehit
düﬂenler için sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Sahnede, direniﬂ ﬂehitleri, TAYAD’l› ﬂehitler ve ‘Onurlar› onurumuzdur’ yaz›l› 20. y›l pankart›, bu
tarihin nas›l yarat›ld›¤›n› anlat›yor14
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YAD'›n onurlu tarihinden, direniﬂlerinden ve devletin hapishanelerde yapt›¤› katliamlardan kesitler gösterildi. 19 Aral›k Katliam›'n›n görüntüleri s›ras›nda doru¤a ç›kan öfke,
bu tarihin asla unutulmayaca¤›n›n bir mührü gibiydi.
Ankara'dan gece için gelen
ﬂair Mehmet Özer'in ﬂiirleri ve
Ceyhan Hapishanesi Ölüm Orucu
Direniﬂçileri'nin son mektubunu
okumas›n›n ard›ndan, ﬂehit ailelerine karanfiller verildi. ﬁehit aileleri
karanfilleri, sahnede bulunan TAYAD ﬂehitleri panosuna tek tek b›rakt›lar. Program d›ﬂ›nda, kendi do¤all›¤›nda geliﬂen bu sahne, bu mücadele sizin eserinizdir diyordu. Ve
yaﬂl› yumruklar s›k›ld› sahnede, ﬂehitlere selama durdu ﬂehitlerin analar›. Uzun süre coﬂkuyla alk›ﬂlanan
bu görüntülerin ard›ndan Grup Yorum Korosu’nun ezgileri eﬂli¤inde,
Naime Kara ve Ahmet Kulaks›z
TAYAD'›n tarihini anlatan ve ilgiyle
dinlenen bir metin okudular.

ﬁenay ve Gülsüman
Aram›zda
Ölüm Orucu Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar'›n ablas› Zeliha Koyup›nar’›n,
kardeﬂinin durumuna iliﬂkin yapt›¤›
konuﬂma ilgiyle ve merakla dinlendi.
Zeliha Koyup›nar, kardeﬂinin aya¤a
kalkamaz halde oldu¤u ve gözlerinin iyi görmedi¤ini belirterek, zorla
müdehale ile katledilmesine izin verilmemesini istedi. TAYAD'l›lar›n
hastane önünde yapt›klar› eylemden

Mesajlar...
Geceye, Türkiye’nin dört bir yan›nda kurulu bulunan Temel Haklar Dernekleri’nden,
Gençlik Federasyonu, Halk›n Hukuk Bürosu ve
Yürüyüﬂ Dergisi’nden, Ay›ﬂ›¤› Sanat Merkezi,
SES Yönetim Kurulu, ILPS, Sol Birlik Partisi (Yunanistan), PAME Sendikas›(Yunanistan), ‹stanbul E¤itim-Sen 3 No'lu ﬁb., D‹SK Emekli Sen 2
No'lu ﬁb., A.D.E.Y. Yürütme Sekreterli¤i’nin
yan›s›ra, Tekirda¤, Gebze, Edirne, Uﬂak, K›r›klar, Kand›ra Hapishaneleri’ndeki tutsaklardan

ve
yaﬂanan sald›r›lardan sözeden Koyup›nar’›n ard›ndan, gecenin sunuculu¤unu yapan Süleyman Acar,
Ölüm Orucu Direniﬂçisi Serpil Cabadan'›n geceye gönderdi¤i mesaj›
okudu.
"Onurlar› Onurumuzdur" gecesinin ikinci bölümü ise, TAYAD Tiyatro Grubu'nun "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum" isimli oyunuyla
baﬂlad›. 19 Aral›k Katliam›'n›n canland›r›lmas›yla baﬂlayan tiyatro bir
tutsa¤›n ve anas›n›n içeride ve d›ﬂar›da omuz omuza mücadelelerini
konu al›yor. Tiyatro tecrit iﬂkencesine karﬂ› birlikte yürüttükleri mücadele mevzisini geniﬂleten ana ve
o¤ulun ölüm orucu bantlar›n› kuﬂanmalar›yla sona erdi.
Tiyatronun ard›ndan sahnede
TAYAD’l›lar›n “geçidi” vard›. TAYAD'›n kuruluﬂundan bugüne de¤iﬂik dönemlerde mücadele içinde
olan TAYAD’l›lar gruplar halinde
ç›kt›lar sahneye ve duygular›n› ifade eden konuﬂmalar yapt›lar.
Canan ve Zehra'n›n ﬂehitli¤inden sonra tüm ölüm orucu ﬂehitleri
için yazd›¤› "Sedas›z" isimli ﬂiiri
ve DHKP-C Tutsaklar Örgütlenmesi ile ölüm
orucu direniﬂçileri Fatma Koyup›nar ve Serpil
Cabadan’dan mesajlar geldi.
DHKP-C
Tutsaklar
Örgütlenmesi
mesaj›nda; “TAYAD bu ülkenin 20 y›ll›k direnme, boyun e¤meme, teslim olmama tarihi,
inanc›, kararl›l›¤› demektir. TAYAD güven demektir. TAYAD; devrimci gelenekleri halka
halka büyüten demektir. TAYAD; Biz’dir!”
ifadelerine yerverildi.
Fatma Koyup›nar mesaj›nda; “20 Y›ld›r
15
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okuyan ﬁair ‹brahim Karaca’n›n, "Kendimize göre ﬂiirler yaz›yoruz. Asl›nda
hayat›n ﬂiirini yazan arkadaﬂlar var, burada analar var. Asl›nda ﬂiirlerin
en güzelini yazd›lar, yazmaya devam ediyorlar"
sözleri, tarihi bir gerçe¤in
sanatç›n›n duygular›yla ifade
edilmesiydi.
Karaca’n›n ard›ndan, TAYAD tarihinde ﬂimdiden önemli bir yere sahip olaca¤› aç›k olan, Abdi ‹pekçi
Park›'ndaki direniﬂin s›cakl›¤›n› salona taﬂ›yan TAYAD'l›lar konuﬂtu.
Gecenin son bölümünde ise, Hilmi Yaray›c›'n›n ard›ndan sahneye
ç›kan Grup Yorum vard›. Kavgan›n
analar›n›n türkülerini de seslendiren
Grup Yorum’un Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› yumruklar havada hep
birlikte söylendi.
Gecenin bitti¤i düﬂünülürken,
sahnede kapanan perdelerin üzerine
Gülsüman Dönmez ve ﬁenay Hano¤lu'nun dev resimleri indi. Bunun
üzerine "Zal›m Zamanlarda Önce
Analar Düﬂer Topra¤a" adl› türkü
eﬂli¤inde resimlerin önünde sol
yumruklar havada sayg› duruﬂuna
geçildi. Büyük coﬂku yaratan bu
tablonun ard›ndan gece sona erdi.
Gecenin de¤iﬂik bölümlerinde
yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki birçok
DKÖ'den gelen mesajlar›n yan› s›ra
hapishanelerdeki tutsaklardan gelen
mesajlar da coﬂkuyla karﬂ›land›. Ayr›ca özgür tutsaklar›n geceye gönderdi¤i çiçek, TAYAD'l›lar ad›na
tutsak anas› olan Figen
Kurtuluﬂ'a verildi.
onurlar›n› koruyan TAYAD’l› Ailelerimiz’in onurlar›n› korumak
boynumuzun borcudur. Onurumuzu, namusumuzu koruyaca¤›m. Tüm ailelerimizi sayg›yla
selaml›yorum” derken; TKEP/L
Tutsa¤› Serpil Cabadan ise, zafere olan inanc›n› ifade ederek,
“O güne varana ve son ana
dek dimdik ayakta, zafere kadar durmadan yürümektir...”
diyordu.

Tecrit
kalkana
kadar
direniﬂ
sürecek

isteyenlerin, Fatma Koyup›nar hakk›nda bilgi alanlar›n oldu¤u eylem
bir saat sürdü. Adana’da da her pazartesi oturma eyleminin tekrarlanaca¤› aç›kland›.

Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum... TAYAD'l›lar her hafta

TECR‹TE SON!

TAYAD'›n yürüttü¤ü “Tecrite
Son” kampanyas› ‹stanbul ve Anadolu kentlerinde çeﬂitli eylemlerle
devam ediyor. Oturma eylemleri, bildiri da¤›t›mlar›, bas›n aç›klamalar›,
afiﬂler ile halka tecrit gerçe¤ini anlatan TAYAD’l›lar, AKP iktidar›na
“tecrit zulmüne son verilmesi” ça¤r›s› yap›yor.

Oturma eylemleri... Samsun'da 3 Mart günü Karadeniz Temel Haklar'da düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan Hasan To¤an, iktidara seslenerek, “F Tipi hapishanelerde tecrite son verin” dedi. TAYAD’›n 20 y›ll›k mücadelesine de¤inilen aç›klamada, direniﬂin tecrit
kalkana dek sürece¤i kaydedildi.
Samsun TAYAD’l›lar ertesi günü
de Süleymaniye Geçidi’nde oturma
eylemi yapt›lar.
"F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” pankart› açan TAYAD’l›lar
yapt›klar› aç›klamada Fatma Koyup›nar ve Serpil Cabadan'›n ölüm orucunu sürdürdü¤ünü dile getirdiler.
Koyup›nar'›n Gebze Devlet Hastanesi’nde zorla müdahale iﬂkencesi tehdidiyle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu kaydeden Hasan To¤an, "Guantanamo'da da, F Tipleri’nde de zulmeden
emperyalizmdir, iﬂbirlikçileridir" dedi. Sloganlar›n at›ld›¤› aç›klaman›n
ard›ndan oturma eylemi yap›ld›. TAYAD’l›lar her cumartesi oturma eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdiler.
Gebze Hastanesi önünde oturma
eylemi yapan TAYAD’l› Aileler’e
yap›lan sald›r› 5 Mart günü Bur-

sa’da protesto edildi. S.Garaj Metro
ç›k›ﬂ›nda oturma eylemi yapan
TAYAD’l› Aileler, “Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” sloganlar› att›lar.
Oturma eylemi s›ras›nda, “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” bildirisi
okundu.
Bir baﬂka oturma eylemi ise Adana’dayd›. 6 Mart günü ‹nönü Park›'nda yap›lan oturma eylemine halk
yo¤un ilgi gösterdi. Oturma eylemi
öncesi "Tecrit'e Son" pankart› aç›ld›
ve ﬁemsettin Kalkan taraf›ndan aç›klamada bulunuldu. Kalkan, direniﬂin
6 y›ld›r sürdü¤ünü hat›rlatarak, “121
insan katledildi, yüzlercesi sakat b›rak›ld›. Bu hapishanelerde kalan tutsaklar›n da hayat› tecritle tehlike alt›ndad›r" dedi. Aç›klama s›ras›nda
kitle s›k s›k "Gözalt›lar Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Fatma Koyup›nar Yaln›z
De¤ildir" sloganlar›n› att›.
Oturma eylemine geçen aileler
burada Kand›ra F Tipi'nde tutsak
olan Ümit ‹lter'in mektubunu okudu.
TAYAD’l›lar›n yan›na gelerek bildiri

oldu¤u gibi bu pazar da Sultanahmet Park›’nda oturma eylemi yaparak, tecritte tutsaklardan birinin
mektubunu okudular. 5 Mart günü
yap›lan eyleme 130 kiﬂi kat›l›rken,
Naime Kara, temsili hücre maketinin içine girerek, Edirne F Tipi Hapishanesi'nden seslendi. Edirne F Tipi Hapishanesi'nde tutsak bulunan
Hac› Demir'in mektubu okundu. ‘Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’ ve
‘Tecrite Son’ yaz›l› pankartlar›n
aç›ld›¤› eylemde, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.
30 TAYAD'l› ise eyleme Tramvay
Dura¤›'ndan sloganlarla yürüyerek
kat›ld›.

Aç›klamalar... Mersin TAYAD'l› Aileler 2 Mart günü Tarsus ilçesinde yapt›klar› aç›klama ile, tecriti her yerde anlatmaya devam edeceklerini gösterdiler. Merkez Postanesi önünde yap›lan eylemde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" önlükleri giyen "TECR‹TE SON" pankart› açan TAYAD’l›lar, taﬂ›d›klar›
dövizlerle de direniﬂi ve tecriti anlat›yorlard›. Yap›lan aç›klamada, direniﬂin ve tecritin sürdü¤ü kaydedilerek, Fatma Koyup›nar’›n zorla müdahale iﬂkencesi tehdidi alt›nda tu-

Adana'n›n Hürriyet Mahallesi'nde 4 Mart günü tecriti anlatan bildiriler da¤›tan TAYAD’l›lar,
"Tecrit, Yaﬂayanlar Anlat›yor" isimli kitab›n sat›ﬂ› ve tan›t›m›n› da yapt›lar. Kahvehanelere, iﬂyerlerine giren, evlerin kap›lar›n› çalan TAYAD’l›lar 400 bildiri da¤›t›rken
bir yandan da megafonla tecriti anlatan konuﬂmalar yapt›lar. TAYAD’l›lar Ankara’da da 1 Mart günü Dikmen
Sokulu semt pazar›nda da¤›tt›klar› 1200 bildiri ile
halka gerçekleri anlatamay› sürdürdüler. Hatay’da bir yandan afiﬂler yap›l›rken, "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum" bildirileri Hatay merkezin
ard›ndan Samanda¤ ‹lçesi’nde de da¤›t›ld›. Ayr›ca;
Mersin’in Tarsus ‹lçesi’nde, Ordu’nun Ünye
ilçesi’nde, bildirilerin da¤›t›m›na devam edildi.
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tuldu¤u kaydedildi ve duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›.
4 Mart günü Ordu’nun Ünye ilçesi Meydan›'nda toplanan TAYAD'l›lar, “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son'' pankart› ile eylem yapt›lar. Yo¤un polis ablukas›nda ve ilçenin tan›nan birkaç faﬂistinin provokatif sataﬂmalar› aras›nda süren
aç›klamada, tecrite son verin ça¤r›s›nda bulunuldu.
Polisin yönlendirmesindeki faﬂistlerin sataﬂmalar› sürerken, eylemin ard›ndan devreye polisin kendisi girdi. Keyfi kimlik kontrolü dayatan polis, TAYAD’l›lar›n ilçe halk›na
bildiri da¤›t›m› yapt›¤› s›rada da tacizlerini sürdürdü. Tecritin halk taraf›ndan ö¤renilmesine tahammül edemeyen polis, “bizim resmimizi çektiniz” diyerek muhabirimizin foto¤raf
makinas›na da el koymaya çal›ﬂt›.
TAYAD’l›lar bu keyfi engellemelere
ra¤men Suluhan Geçidi’ne kadar
halka tecrit gerçe¤ini anlatmaya devam ettiler.

Abdi ‹pekçi Direniﬂ Park›’ndan... 900 günün geride kald›¤› Abdi ‹pekçi Park›’ndaki TAYAD’l›lar
da, tecrite karﬂ› direniﬂ sesinin yükseldi¤i yerlerin baﬂ›nda gelmeye devam ediyor. 4 Mart günü, parktaki
aileleri ziyaret eden Ankara Gençlik
Derne¤i üyesi 20 genç, TAYAD’l›lara desteklerinin sürece¤ini dile getirdi. Ziyaret esnas›nda konuﬂan dernek
üyeleri, tüm gençlere tecrit zulmüne
karﬂ› direniﬂi desteklemeleri ça¤r›s›nda bulundular.

Duvarlar›n Dili... TAYAD’›n
“Tecrite Son” afiﬂleri; ‹stanbul’dan
Ad›yaman’a ülkenin dört bir yan›nda
as›lmaya devam
ediyor.

Duvarlar dile gelip, tecrit
zulmüne son verilmesini
hayk›r›yor her yerde. Bu
hayk›r›ﬂa tahammül edemeyenler, engelleme giriﬂimlerine hiç ara vermiyorlar.
1 Mart günü Ad›yaman’›n Karap›nar Mahallesi’nde polis ve zab›ta
ekipleri önce afiﬂlerin yasad›ﬂ› oldu¤unu iddia ederek engellemeye çal›ﬂt›lar. TAYAD’l›lar›n bu giriﬂimi boﬂa
ç›karmas›n›n ard›ndan, bu kez de yaka paça gözalt›na ald›lar ve kiﬂi baﬂ›na 109 YTL para cezas› verdiler. Ayn› gün Ankara Yüksel Caddesi’nde
afiﬂ yapmak isteyen TAYAD’l›lar da
polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›. Keyfi
kimlik sorma, afiﬂi ast›rmama, iznin
sadece ‹stanbul için oldu¤u gibi dayatmalara karﬂ›n, TAYAD’l›lar K›z›lay bölgesinde afiﬂlemelerini yapt›lar. Ertesi gün ise, Dikmen ve ‹lker
Mahalleleri’ndeki duvarlardan duyuldu ayn› hayk›r›ﬂ.
Ayr›ca, Adana’n›n Hürriyet Mahallesi'nde, Elaz›¤ ve Hatay’da afiﬂlemeler yap›ld›. Hatay merkezinde
afiﬂlemelerin yan›s›ra "Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum" bildirileri da¤›t›l›rken, Samanda¤ ‹lçesi’nde de 6
Mart günü afiﬂlemeler ve bildirilerle
halka tecrit gerçe¤i anlat›ld›. Bir
yandan halka yönelik konuﬂmalar
yaparak afiﬂler yap›ﬂt›ran, bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar, polisin tacizlerine, engelleme giriﬂimlerine ra¤men

çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler.

Serdar Demirel Ölümsüzdür... Tecrite son ça¤r›s› dalga dalga yay›lmaya devam ederken, bu
ça¤r›y› en üst boyutta hayk›rarak
ölümsüzleﬂenler de unutulmuyor.
Serdar Demirel’in “52 yeme¤i”
Ankara Temel Haklar’da 1 Mart günü, dernek üyelerinin yan›s›ra, annesi Mesude Demirel’in de kat›l›m›yla
verildi.
Hakk› Gökhan Menet’in konuﬂmas›n›n ard›ndan sözalan Mesude
Demirel, orada bulunan herkesi Serdar gibi kucaklad›¤›n› dile getirdi.
Ankara Temel Haklar ad›na konuﬂan
Umut ﬁener ise, Serdar Demirel’in
ba¤›ms›z, demokratik bir ülke için
ﬂehit düﬂtü¤ünü kaydetti. ﬁiirlerin
okundu¤u, ‹dilcan Müzik Grubu’nun
Serdar Demirel’in sevdi¤i türküleri
ve marﬂlar› söyledi¤i etkinlikte, Mesude Demirel’in “duy yavrum duy!
Onurumsun, gururumsun. Senin
önünde sayg›yla e¤iliyorum” sözleriyle bir ﬂehit anas›n›n hakl› onurunu
dillendirdi.

Bask halk›, tutsak evlatlar› için eylemde
Bask ülkesinin ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan ETA üyesi 2 tutsak ‹spanya hapishanelerinde yaﬂam›n› yitirdi. Tecrit koﬂullar›n›n uyguland›¤› hapishanede, bir ETA üyesi hücresinde hayat›n› kaybederken, ikinci ölüm “kalp krizi” ad›yla geldi. ETA taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ölümlerin
hapishane koﬂullar›ndan kaynakland›¤› duyuruldu. ‹spanya, ETA’l›lar için yap›lacak bütün cenaze törenlerini yasaklayarak, Avrupa demokrasisinin gerçek yüzünü göstermekte gecikmedi.
Ölümler ve yasaklama karar›, geçen hafta Bask halk›n› soka¤a döktü. Evlatlar›n› sahiplenen Baskl›lar, Bilbao yak›nlar›ndaki Santiurtzi ve Portugalete'de gösteriler düzenlediler. Binlerce ETA taraftar›n›n kat›ld›¤› eylemlerde birçok banka ateﬂe verildi, iﬂbirlikçi Bask hükümetinde yeralan milliyetçi parti PNV'nin bürosuna bask›n düzenlendi, yollara barikatlar kuruldu.
Gösteriler Bask otonomi bölgesinin baﬂkenti konumundaki Vitoria kentine de s›çrad›. Polis, eylemcilere müdahale ederken, olaylar s›ras›nda 2 polis yaraland›.
Batasuna Partisi ise ETA üyelerinin tutuldu¤u cezaevlerindeki koﬂullar›n düzeltilmesi
amac›yla, 9 Mart günü için genel grev ve Bilbao'da büyük bir miting ça¤r›s›nda bulundu.
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“Hiçbir gerekçem yok, üzerini arayaca¤›m”

Adana'da Sokak Ortas›nda Polis Terörü
Adana Denizli Mahallesi'nde 7 Mart günü dergimizin sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z›n önü resmi polisler taraf›ndan kesildi. “Kimliklerinizi gösterin” diyen polise, nedenini soran okurlar›m›za verilen cevap, “hiçbir gerekçem yok,
üstünü arayaca¤›m, göstermek zorundas›n” oldu.
Muhabirimiz Erhan Bingöl'ün, bu keyfilik karﬂ›s›nda, “o zaman göstermeyece¤iz" cevab›, polisin yasad›ﬂ› tutumunu daha da boyutland›rd›. Bu kez,
bir baﬂka polis Erhan Bingöl’e yönelerek, “ben senden ﬂüpheleniyorum. Karakola geleceksin” dedi. Ard›ndan sokak ortas›nda iﬂkenceye baﬂlayan polis
Nezahat K›yanç'›n kolunu ters k›v›r›rken, Erhan Bingöl ve Arzu Seçen'i yere yat›rarak üzerlerine ayaklar› ile bast›rd›lar.

Halk sahiplendi, polis silah›na davrand›
Çevrede bulunan esnaf ve halk›n olay yerine gelmesi ve müdahale etmesini de hazmedemeyen polislerden biri, havaya dört-beﬂ el ateﬂ etti. Mahalle halk›ndan bir kad›n›n polislere, “git ileride bir kad›n›n cüzdan› çal›nd›, niye o h›rs›zlar› yakalam›yorsunuz" sözleri, bir esnaf›n, polise müdahale ederek, "neden kolunu k›v›r›yorsun” demesi üzerine di¤er polislerin de silahlar›na davrand›klar› görüldü.
Bir süre olay yerinde bekletilen okurlar›m›z, ard›ndan Denizli Polis Karakolu'na götürüldüler. Okurlar›m›za sald›ran polislerden birinin daha sonra
kalp krizi geçirip hastaneye kald›r›ld›¤› ö¤renilirken, avukatlar, Erhan Bingöl'ün gözalt›na al›nma esnas›nda yap›lan iﬂkencelerden kaynakl› durumunun ciddi oldu¤unu kaydettiler.

Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na devam...
‹ﬂkenceyle gözalt›na al›nan üç okurumuz,
ertesi günü ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar.
Ayn› gün, sald›r›n›n yaﬂand›¤› yerde bu kez
15 Yürüyüﬂ okuru dergimizin sat›ﬂ›n› yapt›.
Sald›r›n›n, mahalle halk›n›n dergimizi sahiplenmesini daha da art›rd›¤› görülürken, yine polisin birkaç kez yaﬂanan engelleme giriﬂimlerine karﬂ›n, 1 saat içinde 64 dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Önceki gün yaﬂanan sald›r›y› gören, ö¤renen
insanlar›n “sizi destekliyoruz, yan›n›zday›z” ifadeleri, mahalle gençlerinin
Yürüyüﬂ sat›ﬂ›na gönüllü olarak kat›lmalar›, sald›r›ya en net cevap oldu.

Adana’da Temel Haklar Etkinlikleri
Adana Temel Haklar, 4 Mart günü, bas›n emekçileriyle yemekli bir toplant› düzenleyerek, tecriti ve sansürü anlatt›. ‹ki saat süren toplant›da, Dernek Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan, “Tecrit'e Son”
kampanyas›ndan sözederek, uygulanan sansürün, 121 ölümdeki sorumlulu¤unun alt›n› çizdi. ﬁakirpaﬂa Temel Haklar Baﬂkan› Mehmet B›ld›rc›n da, derne¤in faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi.
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar ise, ayn› gün mahalledeki esnaf›, sorunlar›n› tart›ﬂt›rmak için biraraya getirdi. Toplant›da sözalan esnaflar, kendilerine iliﬂkin sorunlar›n yan›s›ra, mahallede yaﬂanan
di¤er sorunlara da vurgular yapt›lar. Küçük esnaf üzerindeki vergi yükünden Esnaf ve Sanatkarlar Odas›’n›n bir soyguncu gibi çal›ﬂt›¤›na ve hiçbir sorunlar›n› çözmedi¤ine, belediyenin ç›kard›¤›
çeﬂitli zorluklardan mahallenin imar sorununa kadar birçok konuda tart›ﬂma yap›l›rken, toplant›lar›n 15 günde bir yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
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Vatandaﬂ “Devletlû”
Çiçe¤ine Nas›l Dokunur!
Mersin'de Baﬂbakan Erdo¤an
taraf›ndan azarlanan çiftçi Kemal
Öncel, olay sonras›nda kaç›r›ld›¤›n›, ahlaks›z teklifte bulunuldu¤unu
ve hakaret edildi¤ini, bunun sonucunda Baﬂbakan’dan özür dilettirildi¤ini kaydederek; Erdo¤an, AKP
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Dengir
Mir Mehmet F›rat, Mersin Milletvekilleri Ömer ‹nan ve Mustafa
Eyicio¤lu hakk›nda 6 Mart günü
suç duyurusunda bulundu.
O’nun suçu büyüktü, “halimiz
ne olacak” diye hesap sormak istemiﬂ, karﬂ›l›¤›nda azarlanm›ﬂ, aﬂa¤›lanm›ﬂ ve üstelik mafya yöntemleri
kullan›larak özür dilettirilmiﬂti.
Rizeli Mehmet Dilsiz’in
suçu ise, protokolden çiçek
almakt›. Ona
da, “devletû”
çiçe¤ine dahi
dokunulmayaSuçu! protokolden
ca¤›n›, yedi¤i
çiçek almak!
dayakla ö¤retildi!
2 Mart günü, Rize'nin kurtuluﬂu
etkinliklerinde Rize polisinin yaka
paça döverek gözalt›na ald›¤› Mehmet Dilsiz(35) ile ilgili bir aç›klama yapan Trabzon Temel Haklar,
ülkenin mafyac›lar, hortumcular,
maliye bakanlar› taraf›ndan nas›l
soyuldu¤unu hat›rlatarak, bir vatandaﬂ›n protokolden çiçek ald› diye dövülmesinin, devletin halka bak›ﬂ›n›n bir yans›mas› oldu¤unu dile
getirdi.
“‹nsanlar›m›z›n üzerinden elinizi çekin” diyen Temel Haklar, aç›klamas›n› ﬂöyle bitirdi:
“‹nsan muamelesi görmek bu
halk›n da hakk›d›r ve nihayetinde
bu halk, bilmeyenlere de ö¤retecektir. Bu halk da aﬂa¤›land›¤›nda
özür dilememeyi, ezilip büzülmemeyi, hakk›n› aramay› ö¤renecektir. Tarih bunun örnekleriyle doludur.”

Maliye Bakanl›¤› Mali Suçlar› Araﬂt›rma Kurulu MASAK’›n tespitlerine göre; 1997-2006 y›llar› aras›nda, sadece dava konusu olan kara para miktar›; 2 katrilyon 331
trilyon 709.9 milyar lira (2 milyar
331 milyon YTL). Gerçek rakam›n
ise, birkaç bakanl›¤›n bütçesine
denk olan bu miktar›n kat be kat
üzerinde oldu¤u kuﬂkusuz. MASAK; en çok kara para aklama
davas›n›n yüzde 41 ile uyuﬂturucu
madde ticaretinde oldu¤unu,
uyuﬂturucuyu yüzde 16.6 ile kaçakç›l›k suçlar›n›n, yüzde 13.5 ile
nitelikli doland›r›c›l›k ve iflas›n,
yüzde 12.1 ile de evrakta sahtekârl›¤›n izledi¤ini kaydediyor.
Sadece kay›tlara geçen bu
miktar bile, Türkiye kapitalizminin çarklar›nda dönen paran›n niteli¤ine ›ﬂ›k tutuyor.
“Kara para” denilince, genel
olarak akla mafya gelir. Bir bak›ma do¤rudur, ancak asla devletten ba¤›ms›z dönmez bu çark. ‹ster uyuﬂturucu, ister fuhuﬂ ya da
kaçakç›l›k hangi mafya örgütlenmesine bakarsan›z bak›n, mutlaka devletle iliﬂkisini görürsünüz.
Devlet bu güçleri sadece kirli iﬂlerinde kullanmamakta, ayn› zamanda sistemin çarklar›n›n dönmesi için kaynak olarak da görmektedir. Türkiye’nin “kara para
aklama cenneti” haline gelmesinde en cüretli ad›mlar›n at›ld›¤›
Özall› y›llardan bir örnek verelim.
Kimilerinin “Türkiye’nin modernleﬂmesinin babas›” olarak takdim etti¤i Özal, o¤lu ve baz› milletvekilleri ile ‹sviçre'ye gittiler. Burada
dünya kara para trafi¤inin önemli
isimlerinden Muhammet ﬁekerci
ile görüﬂüldü ve aklama operasyonu baﬂlat›ld›. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi’nin döviz
aç›¤›, “Türk mafyas›”n›n ‹sviçre
bankalar›nda yatan milyarlarca
dolar›n Türkiye’ye getirilmesi ile
kapat›ld›. Bu para ayn› zamanda
legalize edilerek, ihracat teﬂvikleri

ödendi. 1990’lar›n rakam› ile 3233 milyar dolarl›k bu aklama operasyonu, mafyan›n, kara para baronlar›n›n devlet mekanizmas›n›n
kendisi oldu¤unu çok aç›k gösteren bir örnektir.
Özal bununla da yetinmedi. 198391 aras› iktidar oldu¤u y›llarda
yapt›¤› kimi düzenlemelerle mafyan›n, dolay›s›yla kara paran›n
önünü açt›. Her türlü kaçakç›l›k iﬂi
ihracat k›l›f›yla yasallaﬂt›r›ld›. Kamuoyuna “hayali ihracat” olarak
yans›d› bu durum. Turgut Özal bir
diploma töreninde konuﬂurken
ﬂunlar› söylüyordu: “Bizim eski
kaçakç›lar, ihracatç› olmak için
bize müracaat ettiler. Karﬂ›m›za
M‹T raporlar› getirildi. Bunlar kaçakç›d›r, bunlara ihracat belgesi
vermeyin denildi. Oysa biz, bunlar
teﬂebbüs sahibi, bunlardan iyi ihracatç› m› olur dedik. ﬁimdi hepsi
ihracat yap›yor. Sistemin gere¤i

“Kara Para”
ihracatç› oldular." (Halil Nebiler,
Mafyan›n Ekonomi Politi¤i)
Bugün hangi "hür teﬂebbüs sahibi”nin mafyac›, kaçakç›, kara parac› oldu¤u ise, devletin arﬂivlerindedir. Onlar art›k, serbest piyasa ekonomisinin temsilcileridir.
Türkiye’de devletle kara para aras›ndaki iliﬂki çok daha pervas›zd›r. AKP iktidar› ile de bu durum
de¤iﬂmemiﬂ, sürmektedir. Bakanlar›n, baﬂbakan›n, milletvekillerinin dahi, kara para mekanizmalar›ndan biri olan “evrakta sahtecilik” gibi suçlardan haklar›nda
davalar oldu¤u gözönüne al›nd›¤›nda, baﬂka türlüsü de düﬂünülemezdi. Kapitalizm önünde secdeye duran ve beﬂ vakit “Yaﬂas›n
kapitalizm” diyen islamc›lar, bu
konuda di¤er kapitalistlerden, hiç
de geride de¤illerdir.
Örne¤in, MASAK raporunun aç›kland›¤› gün gazetelerde bir baﬂka
haber de, “Necmettin Erbakan'›n
kardeﬂi Kemalettin Erbakan ve k›z› Zeynep Baykoç'un da bulundu¤u 4 kiﬂi hakk›nda kara para aklad›klar› iddias›yla suç duyurusun19
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da bulunuldu¤unu” söylüyordu.
Aklanan paran›n miktar› ise, 23.6
milyon dolar ve 3.4 milyon Avro.
Aklama iﬂlemi ise ﬂöyle gerçekleﬂiyor: Söz konusu para yurtd›ﬂ›nda çok say›da hesaba da¤›t›l›yor,
ﬂifreli off shore hesaplar›na aktar›l›yor ve denetim mekanizmas›
d›ﬂ›ndaki yurtd›ﬂ› bankalara havaleler yap›l›yor. Müfettiﬂ raporunda, 'baz› siyasi ﬂah›slara' ödemeler yap›ld›¤› da belirtiliyor.
***
Kara para ile, kapitalist sistem aras›ndaki iliﬂki, sadece Türkiye çarp›k kapitalizmine özgü bir durum
da de¤ildir. Di¤er kapitalist ülkelerde bankalar, finans kuruluﬂlar›,
borsalar daha incelikli yöntemlerle, kara paray› sisteme sokarlar.
‘Kara para’ olarak nitelendirilen
fonlar›n aklan›p paklanarak kapitalist sisteme dahil edildi¤i ülkeler
ﬂu ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
Lüksemburg, ‹rlanda, Cayman
Adalar›, Hollanda, Panama,
Uruguay, KKTC, Türkiye, Rusya, Macaristan, Bulgaristan, ‹sviçre, Pakistan, Arjantin.
Bankalar aklama iﬂinde baﬂ› çekmektedir. Bunu, kredi kart› ﬂirketleri, döviz bürolar› izlemektedir.
‹ngiliz Ulusal Suç ‹stihbarat›'n›n
verilerine göre, yer alt› fonlar› ile
kara paran›n %78'i bankalar,
%7'si döviz bürolar›, %3'ü sigorta ﬂirketleri, %12'si de muhasebeci ve mali dan›ﬂmanlar›n “alavere dalavereleri” ile aklanmaktad›r.
Yani, kapitalizm içinde, gerçekte
kara para-ak para ﬂeklinde bir ayr›m gerçekçi de¤ildir. Örne¤in,
uyuﬂturucu kartelleri dünyan›n
her yan›nda, ekonomik yap›n›n
özsel bir unsuru durumundad›r.
Uyuﬂturucudan elde edilen paralar dünya ölçe¤inde kapitalist ülkelerde tahvil, bono, hisse senedi, gayri menkul, ihracat firmalar›na ak›t›l›yor, borsalar bu iﬂi görüyor.
Bankalar bu mekanizman›n en
önemli parças›, bu nedenle kapitalist sistemde bankalar› “ça¤daﬂ
mafya” örgütleri olarak nitelemek
yanl›ﬂ de¤ildir.

Cunta ﬂefini aklayan düzen
‹damlar› alk›ﬂlayan düzen gençli¤i
Kanal D’de yay›nlanan Abbas
Güçlü’nün ‘Genç Bak›ﬂ’ program›n›n geçen haftaki konu¤u, cunta ﬂefi Kenan Evren’di. Mu¤la Üniversitesi’nde yap›lan programda salonu
dolduran gençler ve ö¤retim üyeleri
cunta ﬂefinin darbeyi savunan konuﬂmalar›n› dinlediler. Yüzlerce
solcu genç ise salona al›nmad› ve
Evren’i protesto etti.
Cunta ﬂefi, darbe günlerinde
söyledi¤i “asmayal›m da, besleyelim mi?” düﬂüncesine paralel olarak; “idamlar› imzalarken ellerinin
titremedi¤ini”; “ﬂimdi Genelkurmay Baﬂkan› olsa yine darbe yapaca¤›n›” söyledi. Savundu¤u zulmün
alk›ﬂland›¤›n› gören cuntac›, h›z›n›
alamad› ve “iﬂkenceyi sormad›n›z
ben söyleyeyim” diyerek, “iﬂkencede ölenler oldu¤unu” ama “kendisinin haberi olmad›¤›n›” belirterek,
suçu gardiyanlara yükledi. Ama iﬂkenceyi savunmaktan, meﬂrulaﬂt›rmaktan da geri durmad› ve “Amerika’da yap›lm›yor mu? Görüyoruz,
Irak’ta neler yap›l›yor” dedi.
Program çeﬂitli yönleriyle bas›nda tart›ﬂma yaratt›. Kimi DKÖ’ler
suç duyurusunda bulundular, “Evren yarg›lans›n” dediler. En çok tart›ﬂ›lan ise, idamlar›, iﬂkenceleri savunan cunta ﬂefinin gençler taraf›ndan alk›ﬂlanmas›yd›.

Evren’e Bu Cüreti Kim Veriyor?
Evren’in konuﬂmalar›n›n hukuken “suç” oldu¤u aç›k. Ancak darbenin suçlar›n› savunmas› anormal
ve yeni bir durum de¤il, baﬂtan bu
yana savunuyor. As›l olarak sorgulanmas› gereken, cunta ﬂefi bu cüreti nereden almaktad›r?
Bir baﬂka deyiﬂle, cunta ﬂefi
kendi çizgisinde “tutarl›d›r”. “Bizimkiler baﬂard›” diyen Amerikan
emperyalizminin ve “bugüne kadar
iﬂçiler güldü biz a¤lad›k, gülme s›-

ras› ﬂimdi bizde” diyen iﬂbirlikçi tekelci burjuvazinin ç›karlar› için;
yüzbinleri iﬂkencehanelere taﬂ›m›ﬂ,
infazlar, idamlar gerçekleﬂtirmiﬂ,
tüm bir toplumu “demokrasiyi tesis
etme” yalan›yla susturmuﬂ ve o gün
bugündür tüm bunlar› savunuyor.
O’na bu cüreti veren; cunta ﬂefini meﬂrulaﬂt›ran, O’nu “Marmaris’teki ressam dede” gibi sunan
medyad›r. Anayasan›n özel maddesini kald›rmayarak yarg›lanmalar›n›
engelleyen hükümetlerdir, yarg›d›r.
Cuntac› komutanlar›na sahip ç›kan
Genelkurmay’d›r, ordudur. ‘Genç
Bak›ﬂ’ program› bir örnektir. Böyle
onlarca programda, gazete haberinde “eski Cumhurbaﬂkan›” diye sunulmuﬂtur eli kanl› bir katil. ﬁimdi
ayn› bas›n›n Evren’i eleﬂtirmesi,
cuntan›n ürünü olan gençlerin alk›ﬂlar› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rmas› tam bir riyakarl›k örne¤idir. ‹ster do¤rudan
12 Eylül’e sahip ç›ks›n isterse ç›kmas›n, bugün infazlar›, iﬂkenceleri,
hapishanelerde ölümleri savunanlar,
gerçekte cuntac› Evren’le ayn› kafaya sahiptirler. Örne¤in, sorsan›z Evren’in sözlerini eleﬂtirecek olan Ok-

Program Canl›
Yay›nlansayd›...
Kanal D ve cunta ﬂefi, yaﬂanacaklar› bildikleri için, program canl›
olarak yay›nlanmad›. Oysa canl› yay›nlansayd›; herkes önce S›n›rs›zl›k
Meydan›'nda toplanarak, “Darbeciler Kampüste Ö¤renciler D›ﬂar›da”
pankart›yla eylem yapan devrimci
demokrat yurtsever ö¤rencilerin,
faﬂist sald›r›lar sonucu okuldan at›lan, uzaklaﬂt›r›lan arkadaﬂlar›n›n
kampüse giremedi¤ini ancak kanl›
12 Eylül darbesinin ﬂefinin kampüste büyük bir ilgiyle karﬂ›lanmas›n›
protesto etti¤ini görecekti.
E¤er canl› yay›nlansayd›;
herkes, "Kahrolsun Faﬂist Diktatör20
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tay Ekﬂi, birkaç gün önce köﬂesinde, 12 Eylül’ün ünlü iﬂkencehanelerinden DAL’›n iﬂkence ﬂefi Kemal
Yaz›c›o¤lu’nun Ordu Valili¤i’nden
emekli olmas›n› “iﬂte vali dedi¤in
böyle olur” diye kutluyordu.
Keza, 12 Eylül günlerinde cuntay› öven de bunlar de¤il miydi?
“Ordu el koymasa kan gövdeyi götürüyordu” yalanlar›yla darbeyi
meﬂrulaﬂt›ranlar, bugün “vicdans›z
Evren, nas›l da 17 yaﬂ›ndaki gencin
yaﬂ›n› büyütüp ast›klar›n› savunabiliyor” diye k›zabilir mi?
Türkiye’nin “demokratik bir hukuk devleti” oldu¤undan sözedilir.
Demokrasinin, hukukun oldu¤u
yerde, cuntac›lar ellerini kollar›n›
sallayarak dolaﬂabilir mi? 12 Eylül
gibi bir zulmün ve halen süren bir
bask› rejiminin baﬂ mimar› böylesine cüretli ﬂekilde “ayn› ﬂeyleri yapar›m” diyebilir mi?
Evren’i eleﬂtirenler, gençlere k›zanlar önce dönüp kendilerine bakmal›d›rlar. 12 Eylül cuntas› karﬂ›s›nda hangi tutumu ald›n›z? Devrimciler iﬂkencelerle, sokak infazlar›nda, idam sehpalar›nda katledilirken ne yapt›n›z? Tüm bunlar› da
geçtik, bugün süren 12 Eylül rejimine demokrasi diyen siz de¤il misiniz? Cuntac›lar›n düzenin bütün kurum ve kuruluﬂlar›nca korunmaya
devam edilmesi dahi, 12 Eylül’ün
lük, Darbeciler Halka Hesap Verecek” sloganlar›n› duyacakt›.
E¤er canl› yay›nlansayd›; Bu
eylemin ard›ndan 1500 ö¤rencinin
salon önünde toplanarak 2 saat boyunca sloganlar att›¤›n›, jandarma
taraf›ndan engellendi¤ini, ancak
ö¤rencilerin kap›lar› k›rarak içeri
girdi¤ini ö¤renecekti.
E¤er canl› yay›nlansayd›;
Ö¤rencilerin, içeriye al›nanlar›n
okul idaresi denetimindeki ÖTK’l›lar ve askeri okul ö¤rencileri ile faﬂistler oldu¤unu teﬂhir eden konuﬂmalar› duyulacakt›.
E¤er canl› yay›nlansayd›;
"Katil Evren Üniversiteden Defol”
diyen bizim gençlerin seslerini de
herkes duyacakt›.

sürdü¤ünün aç›k kan›t› de¤il mi?
ﬁimdi ç›k›p, “AB yolundaki Türkiye’ye yak›ﬂ›yor mu” demenin hiçbir
anlam› yoktur. “AB yolundaki Türkiye”, 12 Eylül 1980’de kurumsallaﬂt›r›lan faﬂizmin Türkiye’sidir.
Böyle oldu¤u için cunta ﬂefi bu kadar pervas›zd›r.

Bu Gençli¤i Kim Yaratt›?
Salondaki gençli¤in “seçmece”
oldu¤u aç›k. Ancak maalesef istisna
olmad›klar›n› da belirtmek durumunday›z. Seçmece olmalar›, gençli¤in durumu üzerine tart›ﬂmaya engel de¤ildir. Ve belirtelim ki, cunta
ﬂefinin “ast›k elimiz titremedi” sözlerini alk›ﬂlayan gençlik, ciddi bir
sosyolojik “vaka”d›r.
Yap›s› gere¤i, en az›ndan idam,
iﬂkence gibi zulüm politikalar›na
karﬂ› olmas› için solcu olmas› da
gerekmiyor. ‹ﬂte tam da burada, 12
Eylül’ün temellerini att›¤› ve sonraki bütün iktidarlar taraf›ndan
sürdürülen politikalar›n sonuçlar›
görülmektedir. Gençli¤in düﬂünmesinden, sorgulamas›ndan, politikleﬂmesinden korkanlar çok çeﬂitli araçlarla bu gençli¤i yaratt›lar. Alk›ﬂlayanlar›n bir bölümü neyi alk›ﬂlad›¤›n›n dahi fark›nda olamayacak kadar sorgulay›c› olmaktan uzak, magazin kültürüyle adeta sahnede bir
‘show’ program›n› alk›ﬂlamaktad›r.
Düzen gençli¤in; her türlü zulmün karﬂ›s›nda olmas›n›, emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunmas›n› istemedi¤i için, Amerikanc› cunta ﬂefini alk›ﬂlayan bir gençlik vard›r karﬂ›m›zda. Ve büyük birço¤unlu¤u, “12 Eylül’de ne oldu?” sorusuna gerçekçi bir cevap verecek durumda de¤ildir. Çünkü, bugün gençleri eleﬂtiren medya, hiçbir zaman
12 Eylül’ün gerçek yüzünü anlatmad›. Çünkü, orada gençlerle birlikte oturan, ö¤retim üyeleri gerçekleri göstermediler. Sol’dan eleﬂtiriler yöneltenlerin bir kesimi ise; 12
Eylül’ün örgüt fobisi yaratarak
gençleri örgütlenmekten uzak tutma
politikas›na destek vererek gerçekleri görmelerini engellediler. Yani,

bugün gençleri
eleﬂtirenlerin
büyük bir kesimi,
elbirli¤i
içinde yaratt›lar
bu
gençleri.
Sanki, bu gençler uzaydan gelmiﬂ, bu gençlik
tipi sadece o
Cuntan›n iﬂkencelerinin, idamlar›n›n, infazlar›n›n,
programda görülmüﬂ gibi ﬂa- toplumu susturan yasaklar›n›n hesab›n› sormak; 12
ﬂ›ranlar, en bü- Eylül ile kurumsallaﬂan sistemi kökten de¤iﬂtirmek
için mücadele etmektir, faﬂist düzeni y›kmakt›r.
yük ikiyüzlülerdir.
meye soyunmas› tam da bu tablo ile
Örgütlenen, haklar›n› arayan
örtüﬂüyor. Ac›d›r ki, istisnalar› d›ﬂ›ngençlerimize düzen cephesinden
da tüm üniversitelerde benzeri bir
“terörizm” demagojisi ile sald›ran,
ö¤retim üyesi tablosu vard›r, ayn›
en demokratik gösterilerine müdagericilik paylaﬂ›lmaktad›r.
hale eden polisin yan›nda saf tutan,
haklar›nda aç›lan soruﬂturmalar›
gündeme dahi getirmeyip susturulApolitizmin Boyutlar›
malar›na onay veren, sosyalizmi saMu¤la’daki gençlik oraya “seçvunduklar›nda “Stalin gençli¤i” dime” olarak getirilmiﬂtir, bu aç›k.
ye sald›ran, onlard›r.
Ancak her ﬂeye ra¤men, devrimci
Hemen belirtelim ki, elbette tüm
gençlik, bu tablodan gerekli derslegençli¤imiz bu de¤ildir. Evren’i
ri ç›karacakt›r. Böyle bir gençli¤in
protesto eden, burjuva politikac›lar›
politikleﬂtirilmesi, düﬂünen, sorgukarﬂ›s›nda sosyalizmi savunan, belayan, örgütlenen, zulme karﬂ› olan
dellerini ödeyerek ba¤›ms›zl›k, debir gençlik haline getirilmesi, sademokrasi için mücadele eden gençlece devrimci gençli¤in görevidir.
rimiz de var.
Propaganda ve ajitasyonda, birebir iliﬂkilerde EN TEMEL DO⁄Ö¤retim Üyeleri De Mi ‘Cahil’?
RULARI VE GERÇEKLER‹ en basit haliyle anlatmak, kavratmak duSalonda, onlarca ö¤retim üyesi
rumunda oldu¤umuz bir gençlik
de bulunuyordu. Evren’in darbeyi,
vard›r. Tarihi ve siyasal gerçeklerin
iﬂkenceleri, idamlar› savunmas› karen yal›n haliyle ö¤retilmesine ihtiﬂ›s›nda diyelim ki, gençler bu tarihi
yaç vard›r. K›saca gençli¤e, “genç”
bilmedikleri, apolitik ve “cahil” ololma bilinci kavrat›lmal›d›r. Apoliduklar› için alk›ﬂlad›lar.
tizm görünenden daha boyutludur.
Peki ö¤retim üyeleri? Onlar da
‹ﬂkenceye, idamlara hay›r diyebilm› bilmiyor bu tarihi ve darbecili¤in
mek, bask›ya ve zulme karﬂ› ç›kmak
ne anlama geldi¤ini? Kimisi alk›ﬂlagibi en s›radan duyarl›l›klar›n yarad›, alk›ﬂlamayan da sustu, tek kelime
t›lmas› dahi bir e¤itim sorunudur.
etmedi. Namuslu bir bilim insan›n›n
Tüm bunlar› yapabilmenin yolu
isyan edece¤i, aya¤a kalk›p cunta ﬂeise, gerek birebir iliﬂkilerde gerekse
fi karﬂ›s›nda gerçekleri hayk›raca¤›
genel propaganda ve ajitasyonda,
bir ortamda susanlar, gençlerimize
cunta ﬂefini alk›ﬂlayabilen gençli¤i
neyi ö¤retebilirler? Gençlerin alk›ﬂkapsayacak bir düzey tutturulmas›
lamas›ndan daha vahim olan bu tabile mümkündür. Onlar›, en baﬂta
lodur. Ve bu ö¤retim üyelerinin, hakkendi durumlar›n› sorgulatacak, buk›n› arayan gençli¤i susturmak için
na karﬂ› bir ç›k›ﬂ yolu aramaya itesoruﬂturmalara, cezalara baﬂvurmas›,
cek çeﬂitli konularda tart›ﬂmalar›n
polisin talimatlar› ile kendi ö¤rencilerini sindirmeye ve örgütsüzleﬂtiriçine çekmekle olanakl›d›r.
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“BOP Ortado¤u’yu
demokratikleﬂtirecek,
bar›ﬂ ve huzuru getirecek bir projedir”

‹ﬂbirlikçiler
sömürgeciden
daha ars›z

Amerika dahi bu yalanlar› bu kadar rahat söyleyemiyor
Efendisinin ç›karlar›n› ondan daha hararetle savunanlar›n içinde bulundu¤u durumu anlatan, “kraldan
daha kralc›” sözü, AKP iktidar›n›n
Ortado¤u politikas›n› en özlü ﬂekilde anlatmaktad›r. Baﬂbakan Yard›mc›s› ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül’ün TBMM’de bir soru
önergesine verdi¤i cevap, bu gerçe¤i bir kez daha gösterdi.
Gül, kendilerinin de savunduklar›n› ifade ettikleri, Büyük Ortado¤u
Projesi (BOP) olarak bilinen Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afrika
Projesi’ni ﬂöyle tarif etti:
“Ortado¤u’yu demokratikleﬂtirecek, bar›ﬂ ve huzur getirecek, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü
ve iyi yönetiﬂim ilkelerinin güçlendirilmesi ve serbest piyasa ekonomisinin iﬂletilmesi unsurlar›n› içeren bir proje.”
AKP iktidar›n›n BOP iﬂbirlikçili¤i bu “ulvi” amaçlara dayan›yormuﬂ. Geçen ay Tayyip Erdo¤an da,
Hamas ziyaretini “Türkiye Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u ve Kuzey Afrika
Projesi’nde tribünde kalamaz” diyerek bu deste¤i ifade etmiﬂ ve Hamas’a tebli¤ edilen emperyalist isteklerin de bu kapsamda oldu¤unu
dolayl› ﬂekilde söylemiﬂti.
BOP kimin projesi; ABD’nin.
ABD ne istiyor; tüm bir bölgeyi
sömürgesi haline getirmek, halklara
açl›k ve yoksulluktan baﬂka hiçbir
ﬂey vermeyen ekonomi politikalar›n› (serbest piyasa ekonomisi dedikleri) dayatmak, siyasi sistemlerini
kendi ç›karlar›na uygun hale getir-

mek, iﬂbirlikçi iktidarlar yaratmak.
Hangi araçlarla yaﬂama geçiriliyor; Irak’taki gibi iﬂgalle. Suriye
ve ‹ran’da yap›lmak istendi¤i gibi
ambargolar, tehdit ve tecritle. Libya’daki gibi gözda¤› ile. Lübnan’da
yap›ld›¤› gibi provakasyonlarla...
Tüm bunlar, “bar›ﬂ, demokrasi”
yalanlar›yla makyajlanamayacak
gerçeklerdir. Gül’ün iddia etti¤i gibi, “d›ﬂar›dan dayat›lmayan, iç dinamiklerle geliﬂen bir reform” oldu¤u yalan› art›k kimseyi ikna etmemektedir. Kald› ki, “iç dinamiklerden” nelerin anlaﬂ›lmas› gerekti¤i
de çok aç›kt›r. Örne¤in, Suriye’de
Esad muhaliflerini örgütlemek,
‹ran’da zoraki bir muhalefet yarat›p
ayakland›rmak vb. Yani eski Sovyet
Cumhuriyetleri’nde yap›ld›¤› gibi,
iﬂbirlikçi bir “iç dinami¤i” dolarlar
ve siyasi destekle yaratmakt›r.
BOP, Amerikan emperyalizmi
taraf›ndan, “teröre karﬂ› savaﬂ”
ad›yla baﬂlat›lan, halklara karﬂ› savaﬂ›n bir parças› olarak gündeme
getirilmiﬂti. Özellikle aç›k iﬂgale
karﬂ› geliﬂen direniﬂ ve dünya halklar›n›n muhalefeti, müdahaleleri
“bar›ﬂ, demokrasi, huzur” gibi yalanlarla süsleme ihtiyac›n› ortaya
ç›karm›ﬂt›. Amaç, Ortado¤u’ya yönelik askeri, siyasi, ekonomik müdahaleyi meﬂrulaﬂt›rmaktan baﬂka
bir ﬂey de¤ildi. AKP iktidar›na burada biçilen misyon ise, “Il›ml› ‹slam Modeli”dir.
Ancak, BOP’un ipi Irak’ta, ‹ran
ve Suriye kuﬂatmas›nda pazara ç›km›ﬂt›r. Ve bugün gelinen noktada,
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projenin sahipleri dahi cüretle savunamamaktad›rlar. Öte yandan oynad›klar› demokrasi oyunu da Irak ve
Filistin’de oldu¤u gibi tam olarak
istedikleri sonucu vermemektedir.
Amerikan patentli bir projenin,
demokrasi, bar›ﬂ, huzur götürece¤ini iddia etmek, tüm bir tarihi tersine
çevirmektir. ABD’nin müdahale etti¤i hiçbir yerde ne demokrasi, ne
bar›ﬂ, ne huzur, ne de halklar›n refah› vard›r. Ad› ister BOP isterse baﬂka bir ﬂey olsun, bütün sald›rganl›k
doktrinleri halklar›n ac›lar›, kan›,
can› üzerine kurulmuﬂtur, korkunç
bir ya¤may›, talan› ve yoksullu¤u
beraberinde getirmiﬂtir. Gül’ün propagandas›n› yapt›¤› ekonomik düzeni en özlü ﬂekilde, Davison L.
Buddhoo isimli bir IMF yetkilisi
1989 y›l›nda ﬂöyle anlatm›ﬂt›:
“Baﬂkan Reagan bize, Üçüncü
Dünya’y› kapitalizmin çarklar›n›n
serbestçe dönece¤i yeni bir alan
yapmam›z konusunda talimat vermiﬂti. Yapt›¤›m›z her ﬂey ‘ya güney
yar›m küreyi özelleﬂtirece¤iz ya da
ölece¤iz’ kararl›l›¤›na dayan›yordu.
Bu amaca ulaﬂabilmek için biz,
1983-1988 y›llar› aras›nda Latin
Amerika ve Afrika’da alçakça, ekonomik bir t›marhane yaratt›k.” (15
Temmuz 2000 Cumhuriyet)
ﬁimdi Ortado¤u’da alçakça,
ekonomik bir t›marhane yaratmak
için halklar›n kan› dökülüyor ve
AKP iktidar› bu suça ortak olmakla,
islamc› kimli¤ini, dini bu amaç için
kullanmakla övünüyor.
Ne büyük bir utanç!

➥ BOP’un özgürlü¤ü!
Uluslararas› Af Örgütü, ABD'nin
Irak’› iﬂgal etmesinden bu yana on
binlerce kiﬂinin ''keyfi olarak'' tutukland›¤›n› belirtti. 'Ebu Garib'in
ötesinde: Irak'ta tutuklama ve iﬂkence' baﬂl›kl› raporda, “iﬂgalden 3
y›l sonra insan haklar› korkunç bir
durumda” denildi. Rapor, iﬂkencelerin sadece Ebu Garib ile s›n›rl› olmad›¤›n› gösterirken, AKP’nin destekledi¤i BOP’un götürdü¤ü bar›ﬂ›n
da klasik bir örne¤ini teﬂkil ediyor.
Kas›m 2005 rakamlar›na göre 4
tutuklama merkezinde 14 bin esir
bulunuyor. Raporda, baz› esirlerin
yasal olmayan biçimde 2 y›ldan fazla bir zamand›r tutulduklar› belirtilirken, baz›lar›n›n da hiçbir aç›klama yap›lmadan aylar süren tutukluluktan sonra b›rak›ld›¤›n›, bunlar›n
keyfi bir sistemin kurbanlar› oldu¤unu belirtiyor ve yayg›n iﬂkenceye
dikkat çekiyor.

➥ BOP’un demokrasisi!
BOP’un “demokrasi ve bar›ﬂ”
götürmek istedi¤i yerlerin baﬂ›nda,
Filistin geliyor. Ancak, sözü edilen
demokrasinin, kendi istedikleri sonucu verecek demokrasi oldu¤u,
Hamas’›n seçilmesinin reddedilmesiyle birkez daha görüldü. ‹srail de
emperyalistlerden ald›¤› güçle, Filistin Parlamentosu’nun toplanmas›na dahi izin vermiyor. Gazze ﬁeridi’nde bulunan milletvekilleri, 6
Mart günü yap›lan ilk meclis toplant›s›na kat›lamad›lar.
Ertesi günü ‹srail Baﬂbakan› taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise, siyasi liderlere suikast savunuldu ve
buna, hükümeti kurmakla görevlendirilen ‹smail Heniye’nin de dahil
oldu¤u belirtildi. Yani diyor ki, “ne
seçimi, ne demokrasisi, ne baﬂbakan›, ben terörü sürdürece¤im.”
‹srail’in bu pervas›zl›¤› karﬂ›s›nda hiçbir bat› demokrasisinin sesi
ç›km›yor, çünkü ‹srail zaten bu terörü onlara s›rt›n› dayayarak yap›yor.
Baﬂta da Amerikan emperyalizmi.

“1 Mart tezkeresi geçmeliydi”

Bu da
iﬂbirlikçi
“ulusalc›l›k”

Orgeneral Hurﬂit Tolon, emekli olmadan önce yapt›¤› konuﬂmalarda
önüne geleni “iﬂbirlikçi, vatan haini” olmakla suçlar, en büyük ulusalc› olarak bu kesimlerin sözcüsü olarak alk›ﬂlan›rd›. Emekli olduktan sonra da ayn› çizgide faaliyetlerini sürdürdü. O, bir bak›ma “ulusalc›” maskesi takan iﬂbirlikçi çizginin de klasik bir prototipidir. Ony›llarca Amerikan emperyalizminin ç›karlar› için bu ülkenin halk›na, ilerici güçlerine, ba¤›ms›z Türkiye
için mücadele edenlere karﬂ› savaﬂm›ﬂt›r.
Hurﬂit Tolon, geçen hafta kat›ld›¤›, Kocaeli Sanayiciler ve ‹ﬂ Adamlar›
Derne¤i'nin bir toplant›s›nda da, bu çizginin nas›l bir iﬂbirlikçilik oldu¤unu
kendi sözleriyle anlatt›. Dinleyicilerin, 1 Mart tezkeresi üzerine sorusuna, ﬂu
cevab› verdi:
“Reddini uygun görmüyorum. Ben Kuzey Irak'ta bugün bulunuyor olsayd›m ne Kuzey Irak'taki bilinen zatlar›n (Mesud Barzani ve Celal Talabani'yi kastediyor) sesleri bu kadar ç›kacak, ne k›rm›z› pasaportlar›n› iade edebilme küstahl›¤›n› gösterebilecekler, ne de iki de bir kurulacak ba¤›ms›z Kürdistan endiﬂesini... ‹kincisi, PKK dedi¤imiz musibetinden hareket imkan›n› da orada yok edecektim. Peki bunun için ne yapacakt›m?
Birkaç havaalan›, bir ya da iki liman transit geçiﬂ için buyurun geçin.”
Onbinlerce Amerikan askerinin topraklar›m›z› çi¤neyerek Irak halk›n›
katletmeye gitmesi, bu onursuzluk ve uﬂakl›k, “birkaç havaalan› bir iki liman” demagojisiyle nas›l geçiﬂtiriliyor, görüyor musunuz? Kürt halk›na
karﬂ› katliamdan baﬂka hiçbir ﬂey bilmeyen bu zihniyet, ony›llard›r emperyalistlerin her türlü iste¤ini yerine getiriyor. Tolon gibilerinin baﬂka türlü
düﬂünmesi de mümkün de¤ildir. Donlar›ndan ald›klar› e¤itime kadar her ﬂey
Amerikan mal›! ABD hep stratejik müttefik. Halk›m›za karﬂ› savaﬂta kontrgerilla örgütlenmelerini ABD’den ald›klar› dolarlarla finanse etmiﬂler, onlar›n ç›karlar› için cuntalar örgütlemiﬂ, say›s›z katliam gerçekleﬂtirmiﬂler, baﬂka nas›l düﬂünebilir ki! Amerikan ç›karlar›n›, “Kürdistan fobisi”nin alt›na
gizleyerek ulusalc›l›k oyunu oynuyor. Elbette bu düﬂünceler Tolon’un beynine de ait de¤ildir, Genelkurmay’›n resmi düﬂünceleridir, “ulusalc›” olarak
adland›r›lan bütün iﬂbirlikçi kesimler ayn› kafa yap›s›na sahiptirler. Bugün
kimileri ABD’yi eleﬂtiriyor. Ama eleﬂtirileri emperyalist politikalara de¤il,
“PKK’ye sald›rmam›za izin vermiyor” diyedir. ‹zin versin, ertesi günü en
keskin Amerikanc› kesilir, stratejik ve derin iliﬂkilerden sözederler.
Milliyetçili¤i, ulusalc›l›¤› dilinden düﬂürmeyen bu çizgi ile, AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçili¤i aras›nda özde hiçbir fark yoktur. Aralar›ndaki iktidar kavgalar› dahi, Amerikanc›l›k’ta biraraya gelmelerine engel olmam›ﬂt›r.
Çünkü, bugünkü dünya koﬂullar›nda iﬂbirlikçilik, milliyetçili¤in genel
karakteri olmuﬂtur. Bu nedenle gerçek vatanseverler sadece devrimcilerdir.
Baﬂka bir halk›n katledilmesine, ülkelerinin iﬂgal edilmesine destek olan,
anti-emperyalist, anti-kapitalist olmayan hiçbir güç, ne vatansever olabilir,
ne de ba¤›ms›zl›¤› savunabilir.
ﬁanl› “ulusalc›”, “büyük Türk” Hurﬂit Tolon, bu gerçe¤i bir kez daha hat›rlatmaktad›r.
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leﬂtirilmiﬂti katliam.
7 ö¤renciyi katleden
bombalar› kontrgerilla eleman› emekli Yüzbaﬂ› Ali
Çeviker haz›rlam›ﬂt›.
Toplum Polis Müdür
Vekili Murat Nabio¤lu, o
gün Beyaz›t bölgesinde
görevli polislere “ortal›kta dolaﬂmay›n” emri vermiﬂ, katiller için meydan› boﬂaltm›ﬂt›. Polis ﬂefi Reﬂat Altay ise,
sald›r›n›n ard›ndan katliamc›lar›n
güvenli¤ini al›p kaçmalar›n› sa¤lam›ﬂt›.

16 MART K ATLİAMI
Pankartlar›m›zla, sloganlar›m›zla alan› doldurdu¤umuzda, "aradan
o kadar y›l geçmiﬂ, ne gere¤i var
kaﬂ›yorsunuz bu olaylar›" demiﬂti
bir polis ﬂefi. Oysa biz haf›zam›zla
güçlüydük. Unutmam›z› istedikleri,
dün de¤il bugündü.
Beyaz›t’› unutsayd›k, nas›l anlard›k ﬁemdinli’deki katillerin kimli¤ini. Maraﬂ’› unutsayd›k, Gazi’de
nas›l bilirdik sald›ran›n kontrgerilla
oldu¤unu. Unutsayd›k nas›l derdik
Susurluk devlettir diye.
Neden unutal›m 16 Mart’›, Maraﬂ’›, Sivas’›, Gazi’yi... Nas›l unutal›m. Unutmak kaybetmektir; yaln›z
geçmiﬂini de¤il, gelece¤ini de kaybetmektir. Kaybetmemek için unutmamak zorunday›z.
16 Mart Katliam›’n›n üzerinden
28 y›l geçti.
Bizim ölülerimiz yat›yor Beyaz›t
Meydan›’nda.
O gün Beyaz›t Meydan›’nda
kanlar içinde yatan Hatice Özen,
Ahmet Turan Ören, Cemil Sönmez, Murat Kurt, Abdullah ﬁimﬂek, Hamit Ak›l, Baki Ekiz, o günden bu yana gençli¤imizin faﬂizme, kontrgerillaya karﬂ› öfkesinin
simgesi oldular.
O gün at›lan bombalar, devletin
halk›na ve gençli¤ine düﬂman oldu¤unun kan›t› oldu. Fakat sindiremediler gençli¤imizi.
Her 16 Mart’ta Beyaz›t Meydan›’nda, yumruklar›n› havaya kald›r›p sayg› duruﬂu yapanlar›n kimi, o
zamanlar daha do¤mam›ﬂt› bile. Hiç
görmedikleri, tan›mad›klar›, ayn›
dönemde yaﬂamad›klar› a¤abeylerinin, ablalar›n›n bayra¤›n› taﬂ›yorlar
ﬂimdi. Bu bile tek baﬂ›na, Beyaz›t’ta
ve sonra onlarca yerde onlarca kez
üzerimizde patlat›lan bombalar›n

Hatice Özen
Ahmet Turan Ören
Cemil Sönmez
Abdullah Şimşek
Hamit Akıl
Murat Kurt
Baki Ekiz

BE YAZIT ’TAN
ŞEMDİNLİ’YE
K ATLEDEN
AYNI
gençli¤imizi teslim alamad›¤›n›
göstermiyor mu?
16 Mart, faﬂist kitle katliamlar›n›n “ilk”lerinden biriydi. Unutturmamak, onun için özellikle önemli
ve gerekliydi.
Katliamc›lar›n hala bu ülkeyi
yönetti¤ini, o günden beri de hala
kan dökmeye devam ettiklerini ve
bulduklar› her f›rsatta, meydanlar›
yeniden barut kokusu, ceset parçalar› kaplayaca¤›n› bilelim diye
unutmuyor ve unutturmuyoruz. ‹ﬂte
bunun için daha on y›llar da geçse,
unutmamak için nedenlerimiz geçerlili¤ini koruyacak.
1978 y›l›n›n 16 Mart’›nda ‹stanbul Üniversitesi’nden toplu olarak
ç›kan devrimci ö¤rencilerin üzerine, bombalar ya¤d›r›ld›. 7 devrimci,
ilerici ö¤renci can verdi bu katliamda. 40’› aﬂk›n ö¤renci yaraland›, sakat kald›.
Ordu, polis ve MHP’li sivil faﬂistlerin tam bir iﬂbirli¤iyle gerçek24
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Katliam› bizzat gerçekleﬂtirenler ise, Ülkü Ocaklar›’ndan Zülfikar ‹sot, Latif Akt›, polisler Mustafa Do¤an ve S›dd›k S›tk› Polat’t›.
Katliam› planlay›p uygulatt›ran faﬂist ﬂef Abdullah Çatl›’yd›.
Faﬂist terörün kitle katliamlar›
boyutuna t›rmand›r›lmas› karar› ise
“devletin zirvesi”nin karar›yd›.
Ad› geçenlerin hepsi, o günden
sonra benzer sald›r›lar›n› sürdürdüler. Sorgulanmad›lar, yarg›lanmad›lar, terfi ettirildiler.
Deﬂifre olan elemanlar›n yerini
yenileri ald›, ama mekanizma hep
ayn› kald›.
Bu mekanizman›n çarklar›n›
Beyaz›t’ta, Maraﬂ’ta, 1 May›s 1977
Katliam›’nda gördü¤ünüz gibi, Sivas’ta, Gazi’de de görebilirsiniz,
Susurluk’ta, ﬁemdinli’de de gördü¤ümüz ayn› mekanizmad›r.
Van’da bir savc› Orgeneral Büyükan›t’› ﬁemdinli’den dolay› suçlad› diye ortal›k aya¤a kalk›yor. Bu
suçlama azd›r, hafiftir. Sadece Büyükan›t de¤il, tüm ordu polis zirvesi ve sadece ﬁemdinli’den de¤il, ta
16 Mart Katliam›’na kadar uzanan
bir tarihten, “bin operasyon”dan
sorumludurlar.
Hat›rlamak ve hat›rlatmak güçlendirir bizi. Gerçe¤in silah›yla donat›r. Öfkemizin erimesini, hesap
sorma iste¤imizin körelmesini engeller. Bu düzenin gerçek niteli¤ini
unutmamak ve adaletin yolunu ﬂaﬂ›rmamak için, 16 Martlar’› unutmamak, unutturmamak ﬂartt›r.

S öz g ençlikte:

Gençlerin yolunu gözleyen. Kuytu
köﬂelerinde deri koltuklar›nda planlar yap›yorlard›.
Ölüm çok uzak
de¤ildi onlara. Ama o
gün tüm ac›mas›zl›¤›yla yak›nlar›ndayd›. Eczac›l›k Fakültesi'nden Merkez Kampüse do¤ru yürüyorlard›. Ve çakallar geldiler. Nefeslerinde kan kokusu, USA markal› bombalar›yla
ölüm kusmaya geldiler. Korku tohumlar› ekmeye ve umudu yoketmeye geldiler.

Bindallı
Yasemenler
Kimi tarihler vard›r ki unutulmaz. Kimi tarihler vard›r ki yok
say›lamaz. ‘69’un kanl› pazar›,
1972’nin 30 Mart’›, ‘77 1 May›s’›
gibi. Ve 1978’in 16 Mart’› gibi...
12 Mart 1970 faﬂist cuntas›n›n
ard›ndan, Mahir Çayanlar'›n "Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ!" ça¤r›s›na kulak veren ve K›z›ldere Manifestosu’nun ard›ndan yürüyen binlerce
Dev yürekli Genç vard›, emekçi
halk›n içinde.
Devrimci Gençli¤in mücadele
mevzisi olan üniversitelerde eli
kanl› faﬂistlerle, gün gün çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤›, faﬂist iﬂgalleri k›rmak için mücadelenin yükseldi¤i
bir süreçti. Faﬂistler tek ele geçirdikleri devrimci gençleri kaç›r›yor,
iﬂkence yap›yor katlediyordu.
Devrimciler kitlenin can güvenli¤ini sa¤lamak için üniversitelere
toplu olarak gidip geliyorlard›. Faﬂistler tek tek cinayetleriyle halk›
ve devrimci gençli¤i y›ld›ramad›¤›
için yeni aray›ﬂlar içine girmiﬂti.
Art›k gençli¤e kitle katliamlar› ile
sald›racaklard›. Üniversitelerde
güç kaybeden faﬂistler yeni bir faﬂist terör dalgas›n› baﬂlatacaklard›.
Tarih 16 Mart 1978'i gösteriyordu. Yer ‹stanbul Üniversitesi Beyaz›t Kampüsü'ydü. Beyaz›t ki nice
DEV-GENÇ’linin kahramanl›¤›na,
yi¤itli¤ine tan›k olmuﬂtu. Kaç Dev
yürekli Gencin sesiyle, hesap soran
sloganlar›yla yank›lanm›ﬂt›.
Ve Mart'›n 16's›nda yürüyorlard› Dev yürekli Gençler. Faﬂizme,
sömürüye karﬂ› omuz omuza, yanyana, gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l, bak›ﬂlar›nda
özgür bir gelecek sevdas›yla...
Ve çakallar vard›, nefeslerinde
kan kokusu, pençelerinde et parçalar›yla sinsi sinsi Dev yürekli

Namlular›n hedefindeki vatansever devrimci gençlikti. Açl›¤›n,
yoksullu¤un bucak bucak kol gezdi¤i bir yerdi vatan. Oysa yedi veren çiçeklerinin açt›¤› güzelim
yurdumuzda adalet olmal›yd›. Tek
bir filiz susuz, tek bir bebek aç
kalmamal›yd›, bunun içindi gençli¤in devrimci kavgas›.
Vatan›m›z› satanlar›n tetikçileri
s›kt›lar kurﬂunlar›n› vatan›m›z›n
üstüne, bomba darbeleriyle parçalad›lar topra¤›n gö¤sünü. Ve yedi
karanfil düﬂtü Beyaz›t’a. Vatan
topra¤› k›z›llaﬂt› onlar›n kan›yla.
Yedi fidandan biriydi Hatice
Özen. Patlaman›n ard›ndan dumanlar›n aras›nda bir yoldaﬂ› tutmak istedi kollar›ndan Hatice'yi.
Ama kolu yoktu yerinde, kopmuﬂtu kollar› omuz baﬂlar›ndan.
16 Mart'›n gecesi iﬂgal gecesiydi. Koﬂup gelmiﬂti DEV GENÇ’lilerin dev yürekli yoldaﬂlar›, dostlar›, kardeﬂleri. Amfiler dolup taﬂ›yordu, bahçelerde öbek öbek ateﬂler yan›yordu. Beyaz›t marﬂlar ve
sloganlarla inliyordu. Bir yandan
pankartlar dövizler haz›rlan›rken
bir yandan her birinin resimleri çiziliyordu. Her biri ﬂimdi tohumdu.
Ertesi gün en önde DEV
GENÇ’liler binlerle yürüyorlard›.
ﬁehitlerini omuzlar›na al›p, gözlerini gelece¤e dikmiﬂ yürüyorlard›.Yürüyüﬂ kolunun bir ucu Sirkeci'ye var›rken bir ucu hala ç›kmam›ﬂt› Merkez Kampüsten.
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O günden bu güne tam yirmi
sekiz y›l geçti. 16 Mart'tan sonra
da nice katliam yaﬂand›, nice kahramanl›klar yarat›ld›.
Kaç insan yürüdü Beyaz›t'›n
kald›r›m taﬂlar› üzerinden? Kaç
kuﬂ sürüsü geçti gökyüzünden?
Kaç bebek öldü açl›ktan? Kim bilir neler neler de¤iﬂti. Ama baz›
ﬂeyler hiç de¤iﬂmedi. O gün Beyaz›t'›n taﬂlar›na dökülen kanlar ayn›
rengiyle ayn› s›cakl›¤›yla kald›. O
günden bu güne kin oldu, nefret
oldu, öfke oldu, ant oldu...
Mart'›n 16's›nda kök sald› yedi
can. Hatice, Hamiyet oldu, Seher,
Zehra, Canan, Semiran oldu. Ço¤ald›kça sarmaﬂ›k dallar› misali
sard›lar amfileri. Dev yürekli
Gençlerin beyinlerinde ›ﬂ›lt›, yüreklerinde öfke, bileklerinde güç
oldular.
Bindall› yasemen olup yeﬂerdiler. Halaylarda omuz baﬂ›m›zda
durdular. Ve yüreklerinde umut ellerinde gelecekle seslendiler.
Seslendiler; Ö¤renciler, iﬂçiler,
memurlar, köylüler!..
Dinleyin bizi. Dinleyin vatan›m›z ba¤›ms›z, halk›m›z özgür olsun diye bir bir topra¤a düﬂenleri.
Bizim olsun da¤lar, ﬂehirler.
Bizim olsun gelecek. Bizim olsun
makinalar, tarlalar, okullar, amfiler... Düﬂman postallar›yla ezilen
vatan de¤il, ekti¤imiz, biçti¤imiz
ürününü ald›¤›m›z özgür vatan
bizim olsun...
Duyuyor musun?
Bizi ça¤›r›yorlar ayd›nl›¤a, el
ele omuz omuza durmaya, yürek
yüre¤e ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n› hayk›rmaya, kavgaya ça¤›r›yorlar.
Bu ses; kanlar›yla tarih yazan
dev yürekli gençlerin sesi. Bu ses
umudumuzun sesi.
Size söz; cevaps›z b›rakmayaca¤›z ça¤r›n›z›, sesinizin yank›s›
olaca¤›z meydanlarda, ayak izlerinize basarak yürüyece¤iz; ve söz,
Beyaz›t’› sizsiz, bizsiz, Dev yürekli Gençlersiz b›rakmayaca¤›z.

Gençlik Federasyonu

yalizm için canlar›n› feda eden kad›n ﬂehitlerin resimlerini taﬂ›d›lar
o pankart›n arkas›nda.
Kad›nlar›m›z›n taleplerinin
pankart ve dövizlerde, sloganlarda
ifade edildi¤i 500 kiﬂilik HÖC’lü
Kad›nlar kortejinde; "Açl›ktan
Ölen Çocuklar›m›z›n Hesab›n› Soraca¤›z, Fuhuﬂun Sorumlusu Kapitalizmdir, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Daya¤a Hay›r" dövizleri ve en önde "Kad›nlar Her
Türlü Sömürüye Zulme ve Tecrite karﬂ› Birleﬂelim" yaz›l› iki
pankartlar› yerald›.
Polisin yürüyüﬂ boyunca gözda¤› verme,
kitlenin üzerine araç
sürerek provokasyon
yaratma gibi giriﬂimleri kararl›l›kla boﬂa ç›kar›l›rken, HÖC'lüler
yürüyüﬂ boyunca "Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z. Sabo'lar›n Yolunday›z, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›n›
büyük bir coﬂkuyla att›lar.

Kad›nlar! Her Türlü Sömürüye
Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü, çeﬂitli kentlerde düzenlenen yürüyüﬂler ve mitinglerle kutland›.
‹stanbul’da ilk miting, devrimci gruplardan ayr› hareket eden ESP taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. 4 Mart günü
düzenlenen mitinge kat›lan kad›nlar, ''Kad›na yönelik
ﬂiddete karﬂ› örgütlenmeye'' ça¤›rd›lar. “Mutfaklar› de¤il, dünyay› istiyoruz” yaz›l› tencereler taﬂ›yan kad›nlar,
polisin ﬂov amaçl› vermek istedi¤i karanfilleri reddettiler. 5 Mart günü ise, feministler ve onlar›n politikalar›na yedeklenerek, “erkeksiz miting” düzenleyen sendikalar ve reformist gruplar Kad›köy Meydan›’ndayd›.

Valilik Beyaz›t Meydan›'n› yasak etmiﬂti, geçen y›l
vahﬂice sald›rm›ﬂ, devrimci kad›nlar›n kan›n› ak›tm›ﬂt›
bu meydana. Ancak yine bir sald›r› olas›l›¤›na ra¤men
meydana gelen 2 bin kiﬂi, en net cevap olmuﬂtu. 16
Martlar'da Haticeler'in kan›yla yaz›lm›ﬂt› tarihe bu meydan. Kan›m›z›n döküldü¤ü her yer bizimdi. Ve Newyork'ta katledilen, Paris Komünü'nde barikatlarda dövüﬂen, hapishanelerde direnen, silah elde özgürlük savaﬂ›n›n ortas›nda yeralan, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda kan›n› ak›tan kad›nlar›m›z, bu meydandan selamland›.

Devrimciler Beyaz›t Meydan›’nda
Ayn› gün Beyaz›t Meydan›’nda ise, devrimci gruplar ve D‹SK ile KESK’e ba¤l› baz› sendika ve DKÖ’ler
taraf›ndan oluﬂturulan platform, yo¤un polis ablukas›
alt›nda, 8 Mart’› devrimci özüne uygun ﬂekilde kutlad›.
Geçen y›l polisin vahﬂi sald›r›s›na ve yasal bir miting olmamas›na karﬂ›n, kad›n ﬂehitlerin resimlerini, k›z›l bayraklar›n› ve pankartlar›n› alana taﬂ›yan kitle, Saraçhane’den sloganlarla Beyaz›t’a yürüdü.
Saraçhane'de toplanan kitle, "Emperyalist Sald›rganl›¤a Cinsel Ulusal S›n›fsal Sömürüye ve Ezilmeye
Karﬂ› Emekçi Kad›nlar Mücadeleye" yaz›l› ortak pankart›n arkas›nda kortejler oluﬂturdu. Çeﬂitli kurumlar›n
kendi pankartlar›n› açt›¤› yürüyüﬂte, 2000 kiﬂilik coﬂkulu bir kitle vard›.
HÖC'lüler de, direnen devrimci kad›n›n, faﬂizme ve
emperyalizme meydan okuman›n simgesi olan Sabo'nun resmini taﬂ›m›ﬂlard› alanlara. "Sabo'nun Yolunday›z" yaz›l› pankartlar açan HÖC'lü Kad›nlar; direnen
kad›n›, emekçi kad›n› özgür kad›n› en iyi ﬂekilde temsil
eden, vatan›n›n ba¤›ms›zl›¤› halk›n›n özgürlü¤ü ve sos-

Alana sloganlarla giren kitleye ilk olarak, platform
ad›na Eylem Duygu seslendi. Duygu, 8 Mart’›n tarihi ve
siyasi anlam›n› hat›rlatt›¤› konuﬂmas›nda, devrimcilerin
8 Mart’›n içeri¤inin boﬂalt›lmas›na izin vermeyece¤inin
alt›n› çizdi ve mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Ard›ndan TAYAD'l› Naime Kara, “Bize bugünü arma¤an eden ﬂehit kad›nlar›m›z›n önünde sayg›yla e¤iliyorum. Ben anneyim, bir olmal›y›z, ac›lar›n dili dini ›rk› cinsi yok. Ac›lar hep ayn› renkte yaﬂan›yor. Açl›¤›n
yoksullu¤un sefaletin oldu¤u bir ülkede direnmek en
meﬂru hakk›m›zd›r. Bu nedenle birlikte olmal›y›z. Hapishanelerde kad›n tutsaklar bu nedenle erkek yoldaﬂlar›yla birlikte ölüm oruçlar›na yatm›ﬂt›r. D›ﬂar›da analar›m›z bu nedenle ölüm orucuna yatm›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
ﬁair Ruhan Mavruk’un ﬂiirleriyle kat›ld›¤› eylemde,
BES, ÇHD ad›na konuﬂmalar yap›ld›. Son olarak ise,
polis tecavüzüne maruz kalan ‹kitelli Ekin Sanat Merkezi çal›ﬂan› Sevda Ayd›n bir konuﬂma yapt›. Miting, Grup
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‹zmir
Yorum, Grup Gece Tutuﬂtu ve Grup Yel'in türküleri
ve halaylarla son buldu.
Halk Kültür Merkezleri, Al›nteri, BDSP, BES 1
No'lu ﬁube, Belediye-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube, Bilinç ve Eylem, Demokratik Kad›n Hareketi, Deri ‹ﬂ Sen. Tuzla
ﬁb., Devrimci Hareket, Emekçi Kad›nlar, Emekçi
Hareket Partili Kad›nlar, Emekli-Sen 2 No'lu ﬁube,
Genel-‹ﬁ 2 No'lu Böl. 3 No'lu ﬁb., Genel-‹ﬂ 2 No'lu
Böl. 7 No'lu ﬁb., Haber-Sen 9 No'lu ﬁube, HÖC'lü
Kad›nlar, Kurtuluﬂ Partisi, Kald›raç, Köz, Odak, Partizan, PSAK (Eﬂgüdüm), PDD, Tunceli Dernekleri
Federasyonu’nun kat›ld›¤› eylemde, tertip komitesinin karar› ile, yürüyüﬂ boyunca tüm gruplar kendi
sloganlar›n› hayk›r›rken, alanda, belirlenen ortak sloganlar hep birlikte hayk›r›ld›.
Platform, 2 Mart günü de ayn› yerde bir aç›klama yaparak mitinge ça¤r› yapm›ﬂt›.
Ankara’da ise 4 Mart günü Ankara Ekin Sanat Merkezi’nde bir etkinlik yap›ld›. Devrimci 8 Mart Birlikteli¤i olarak hareket eden HÖC, ÇHD Ankara ﬁb. BDSP,
Al›nteri, D‹SK/Nakliyat-‹ﬂ, Partizan, DHP, Kald›raç,
Odak, Ankara ‘78’liler Derne¤i ve HKP taraf›ndan düzenlenen etkinli¤e 200 kiﬂi kat›ld›. “Kad›n›n Kurtuluﬂu,
‹ﬂçi S›n›f›n›n Kurtuluﬂundan Ba¤›ms›z De¤ildir; Yaﬂas›n
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü” yaz›l› pankart›n
as›ld›¤› etkinlikte, 8 Mart’›n tarihsel, s›n›fsal içeri¤ini,
bugün kad›n mücadelesinin geldi¤i noktay›, kad›nlar›n
yaﬂad›klar› sorunlar› anlatan bir konuﬂma yap›ld›. Kurumlar ad›na konuﬂmalarda da kad›n›n mücadeledeki
yerine vurgular yap›l›rken, TAYAD’l› Semiha Eyilik,
kad›nlar›n mücadelenin her alan›nda olmas› gerekti¤ini
dile getirdi. Etkinlik, ‹dilcan Müzik Grubu’nun söyledi¤i marﬂlar ve türkülerle, halaylarla son buldu.

ülkemizde kad›nlar›n yaﬂad›¤› sorunlar›n, sald›r›lar›n ele al›nd›¤› konuﬂman›n ard›ndan Kavel Müzik
Grubu ve Grup
Gün Iﬂ›¤›'n›n türküleri ile halaya duruldu.
Adana’da 8 Mart mitingi; HÖC, BDSP, Al›nteri,
DHP, EKD, Partizan, Barikat taraf›ndan organize edildi.
6 Mart günü Büyükﬂehir Belediyesi’nden U¤ur Mumcu
Meydan›’na yürüyen kitle, kad›nlar› mücadeleye ça¤›ran sloganlar hayk›rd›. HÖC’lü Kad›nlar, “Kad›nlar!
Her Türlü Sömürüye Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim”
yaz›l› pankart›n›n yan›s›ra, “Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z” slogan› yaz›l› ve üzerlerinde kad›n ﬂehitlerin oldu¤u bir pankart taﬂ›d›lar. Yürüyüﬂ boyunca “Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z, Sabo’nun Yolunday›z,
Tecrite Son” sloganlar› at›l›rken, kad›n ﬂehitlerin ismi
tek tek okunarak “yaﬂ›yor” diye hayk›r›ld›. 300 kiﬂinin
topland›¤› alanda tertip komitesi ad›na yap›lan ortak konuﬂmada, “Emekçi kad›nlar›n tarihsel ezilmiﬂli¤ine karﬂ› buraday›z” denildi.
Ortak aç›klaman›n ard›ndan tek tek kurumlar ad›na
konuﬂmalar yap›ld›. HÖC’lü Kad›nlar ad›na yap›lan konuﬂmada, “Onlar ne patronun önünde, ne düzenin iﬂkencecileri önünde boyun e¤miyorlar. Onlar zincirlerimizi parçalamaya, özgürlük için, tüm kad›nlar›n ve tüm
halk›n kurtuluﬂu için mücadele edenlerin yan›nda saf
tutmaya ça¤›r›yorlar. Hayat›n içine can bedeli yaz›lan
ça¤r›lard›r bunlar. Bu ça¤r›, Ölüm Orucu’na yat›p ﬂehit
düﬂen Gülsüman, ﬁenay analar›n ça¤r›s›d›r. 18 yaﬂ›ndaki üniversite ö¤rencisi Cananlar’›n ça¤r›s›d›r” ifadeleriyle, kad›nlara mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
Mersin'de de ayr›ﬂma vard›. 8 Mart öncesinde yaﬂanan tart›ﬂmalarda, DTP ve SDP önce toplant›lara erkek
temsilci gelmemesini, ard›ndan mitinge erkek kat›lmamas›n› dayatt›. Bunun üzerine devrimci yap›lar, bu tutumun s›n›f bak›ﬂ aç›s›ndan uzak oldu¤unu kaydederek
ayr›ld›lar. SDP, DTP ve EMEP’in oluﬂturdu¤u bu platform 4 Mart günü 300 kiﬂinin kat›ld›¤› bir miting ger-

Anadolu’da Da Ayn› Slogan:
“Sabo’nun Yolunday›z”
‹ki ayr› mitingin düzenlendi¤i yerlerden biri de ‹zmir oldu. DTP, Emek Partisi, ÖDP, ‹HD, ÇHD, SDP,
KESK, ÇEKEV gibi gruplar›n Alsancak Gündo¤du
Meydan›'nda yapt›¤› mitinge 600 kiﬂi kat›l›rken, yo¤un
olarak Kürtçe sloganlar at›ld›.
Devrimci gruplar ise, 5 Mart Konak’tan Emekli Sand›¤› önüne yürüdü. HÖC’ün de içinde yerald›¤› eylem
birli¤i taraf›ndan gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂte s›k s›k "Kad›n Erkek Elele Örgütlü Mücadeleye, Eﬂit ‹ﬂe Eﬂit Ücret, S›n›fsal, Ulusal, Cinsel Sömürüye Son, Irakl› Filistinli Kad›nlar Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at›ld›.
"Yaﬂas›n 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü" ortak pankart›n›n arkas›nda kortejler oluﬂturulurken,
HÖC’lü Kad›nlar, en önde Sabahat Karataﬂ'›n resmi, arkas›nda "Sabo'nun Yolunday›z" ve "Kad›nlar Her Türlü
Sömürüye Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim" pankartlar› ve ard›ndan kad›n ﬂehitlerin resimleriyle yerald›lar.
Yürüyüﬂ sonunda yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan
ortak metin okundu. Irak'ta, Filistin'de, Balkanlar'da ve
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Ankara

günü de bir eylemle emekçi kad›nlar
günü kutland›.
5 Mart günü Erzincan Gençlik
Derne¤i ve Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i'nde etkinlikler düzenlenirken, Erzincan’da 7 Mart günü de kitlesel bas›n
aç›klamas› yap›ld›. Hopa'da ise 7
Mart'ta, Belediye Kültür Merkezi'nde;
Adana E¤itim-Sen, ESP, ÖDP ve Do¤u Karadeniz Temel Haklar taraf›ndan ortak etkinlik düzenlendi. 8 Mart ve kad›n›n mücadeledeki yeri
üzerine konuﬂmalar›n yap›ld›¤› etkinlikte, Trabzon TAYAD’dan Zeynep Erdu¤rul da bir konuﬂma yaparak, kad›n›n kimli¤ini ancak mücadele içinde bulaca¤›na vurgu
yapt›. Ayd›n’›n Nazilli ilçesinde ise, E¤itim-Sen Temsilcili¤i taraf›ndan 7 Mart günü düzenlenen etkinlikte
Grup Yorum coﬂkusu vard›. Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan sahneye ç›kan Grup Yorum, direnen kad›nlar ve
Büyük Direniﬂ üzerine yapt›¤› k›sa konuﬂman›n ard›ndan türkü ve marﬂlar›n› kitle ile birlikte söyledi.

çekleﬂtirirken, devrimci yap›lar ise 5 Mart’ta alandayd›.
BDSP, DHP, ESP, HÖC'lü Kad›nlar ve PART‹ZAN'›n
düzenledi¤i yürüyüﬂte, kad›n erkek birlikte mücadele
ça¤r›s› içeren sloganlar at›ld›. Polisin engelleme giriﬂimlerine ra¤men yap›lan yürüyüﬂte, HÖC’lü Kad›nlar,
“Kad›nlar! Her Türlü Sömürüye Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› ve k›z›l bayraklar taﬂ›d›lar. Tren
istasyonundan Ulu Camii önüne kadar yap›lan yürüyüﬂ
sonunda, ortak aç›klamay› okuyan Gülbeyaz Karaer,
“Biz bilincimizi Clara Zetkinler, Rosa Lüxemburglar,
Ayfer Celepler, Sabahat Karataﬂlar, Berna Ünsallar,
ﬁengül Boranlar, Hatice Yürekliler, Sema Yüceler’den...
ald›k, al›yoruz” diye konuﬂtu.

Dersim: “Fidanlarla yürüyoruz”
Dersim’de de reformizm ile devrimcilerin ayr›ﬂmas› vard›. DTP ve
EMEP’in, “erkeksiz miting” ve ﬂehit resimlerinin, pankartlar›n taﬂ›nmamas› dayatmas› sonucu, bunu kabul etmeyen HÖC, EKD, DKH, HKM, DKD
taraf›ndan Dersim Devrimci 8 Mart Platformu oluﬂturuldu. Di¤er yanda
ise, içinde belediyenin de yerald›¤› Tunceli Kad›n Platformu vard›.
900 kiﬂinin kat›ld›¤› miting ise, 5 Mart günü birarada yap›ld›. Tertip
komitesinin devrimcilerin toplanma yerini kent merkezi d›ﬂ›nda göstermesine ra¤men, bu tav›r fiili olarak k›r›ld› ve devrimciler Yeralt› Çarﬂ›s›
üzerinde topland›lar. Polisin, kitlenin önüne barikat kurmas›, “pankart
açmay›n, slogan atmay›n, resimleri indirin” dayatmalar›nda bulunmas›,
devrimcilerin kararl›l›¤› ile aﬂ›ld›. HÖC’lüler, "Kad›nlar Her Türlü Sömürüye, Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim" ve “Sabolar›n Yolunday›z" pankartlar› ile, kendini feda ederek kahramanlaﬂan Dersimli Devrimci Kad›n
Fidan Kalﬂen'in, üzerinde 'Fidanlar'la yürüyoruz' yaz›l› resmi taﬂ›d›.
K›ﬂla Meydan›'ndaki mitingde de reformizmin, devrimcilere tahammülsüzlü¤ü vard›. Belediye Baﬂkan› Songül Erol Abdil ile Ferhat Tunç’un
konuﬂma yapt›¤› eylemde, devrimcilerin konuﬂmas›na, hatta mesajlar›n›n okunmas›na dahi tahammül edilemedi. Bunun üzerine HÖC, EKD,
DKH ve HKM, bu tavr› protesto ederek sloganlarla alandan ayr›ld›lar.
Reformizm alanda devrimcilerin sesini k›smaya çal›ﬂ›rken, mitinge
Hozat’tan kat›lmak için gelen HÖC'lülerin ve DHP'lilerin oldu¤u 3 arac›n
sürekli engellemeler sonucu 1 saatlik
yolu 4 saatte
almas› ve
kent giriﬂinde
saatlerce
bekletilmesi
dikkat çekti.

“5 Kad›n›n Katili Kapitalizmdir”
Bursa'da ise, kutlamalar 29 Aral›k 2005 tarihinde
yanarak hayat›n› kaybeden 5 kad›n tekstil iﬂçisinin an›s›na düzenlendi. "8 Mart 1857 Newyork - 29 Aral›k
2005 Bursa - Kapitalizm kad›nlar› öldürüyor" pankart›
taﬂ›nan yürüyüﬂ, Bursa Temel Haklar, ESP, Batis, Partizan, Al›nteri, Kurtuluﬂ Partisi, BDSP ve Devrimci Demokrasi taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂün ard›ndan
yap›lan aç›klamada, Özay Tekstil Fabrikas›’nda yanan
kad›nlar›n katillerinin kapitalizm oldu¤unun alt› çizildi.
Ayr›ca ayn› gün çeﬂitli DKÖ’ler Özay Tekstil önünde toplanarak aç›klama yaparken, 8 Mart günü de Fomara Meydan›'ndan Osmangazi Metro ‹stasyonu önüne
kadar meﬂaleli bir yürüyüﬂ yap›ld›.
Ad›yaman'da HÖC’lüler 5 Mart günü Demokrasi
Park›'nda biraraya gelerek, "Kad›nlar! Her Türlü Sömürüye Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim!” pankart›yla bir
eylem yapt›lar. Burada konuﬂan Sunay Güzel, “8 Mart'›
tarihsel anlam›ndan koparmak, ayn› zamanda kad›nlar›n sorunlar›n›n kayna¤›n› da yanl›ﬂ yerde aramak, kad›nlara yanl›ﬂ hedefler gösterilmesi demektir.” dedi.
Eylemde, Büyük Direniﬂte ﬂehit düﬂen kad›nlar›n resimleri taﬂ›n›rken, "Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Devrime Meﬂale Bizim Kad›nlar›m›z” sloganlar› at›ld›.
Malatya’da ise, 8 Mart Temel Haklar binas›nda bir
etkinlikle kutland›. Çi¤dem Da¤deviren’in konuﬂmas›n›n ard›ndan sözalan Ayten Anlaﬂ, Büyük Direniﬂ’in kad›nlar›n› anlatt›. Hatay’da da HÖC’lüler, 5 Mart günü
Temel Haklar Derne¤i’nde düzenledikleri etkinlikte,
“kad›n›n özgürlü¤ünün mücadele ile geliﬂece¤i, bu
u¤urda verilen mücadelenin ve ödenen bedellerin tüm
halk›n özgürlü¤ü için oldu¤u” kaydedildi. Ayr›ca 8 Mart
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e mek
SCT örne¤i, ‘yabanc› sermaye’nin Tuzla Deri’de iﬂb›rakma
Tuzla Deri Organize Sanayi
niye geldi¤inin cevab›d›r
Bölgesi’ndeki deri iﬂçileri, artan
AKP iktidar›, “yabanc› sermayeyi çekmek için hangi yasalar›
ç›kard›klar›n›, engelleri nas›l kald›rd›klar›n›” büyük bir maharet
olarak anlat›r. Üstelik bunu, halk›n
ç›kar›na yapm›ﬂ gibi bir hava yaratmaya çal›ﬂ›r. Demagoji ﬂudur: Yabanc› sermaye gelecek istihdam yarat›lacak, iﬂsizlik sorunu çözülecek!
Peki gerçek böyle midir?
Mersin’in Tarsus ‹lçesi’nde bulunan SCT Filtre Fabrikas›’nda yaﬂananlar buna net cevap vermektedir.
Rus kökenli Alman Juri Sudheimer’in sahibi oldu¤u fabrikada,
sendikaya üye olduklar› gerekçesiyle 54 iﬂçi iﬂten ç›kar›ld›. Bu nedenle grev aﬂamas›na gelinen fabrikada örgütlü Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas› Anadolu ﬁubesi, 4 Mart günü
bir bas›n toplant›s› düzenledi.
ﬁube Baﬂkan› U¤ur Tozlu,
“Mersin’in ucuz iﬂçi cenneti olmad›¤›n›, bu ülkenin yasalar›, anayasas›n›n” oldu¤unu söyledi. Oysa
tam da Alman patron bu nedenle

gelmiﬂtir ülkemize; ucuz emek,
ucuz hammadde, sa¤lanan avantajlar vb. Sözü edilen yasalar da, buna
göre düzenlenmiﬂtir.
Patron resmi arabulucuya yazd›¤› yaz›da, bu gerçekleri de gizlememektedir. “Bu bölgede yat›r›m
yapmas›n›n nedeninin kalifiye olmayan, ucuz iﬂgücü oldu¤unu”
söylemekte. “‹ﬂ gücünün pahal›laﬂmas› halinde yat›r›m yapmayaca¤›n›” aç›kça belirtmektedir.
Ya sendikadan istifa edersiniz ya
da fabrikay› kapat›r›m tehdidi savuran patronun ödedi¤i sadece asgari
ücrettir. Hiçbir sosyal ödeme de
yapmamaktad›r. “Pahal›laﬂmaktan”
kas›t da, iﬂçilerin insanca yaﬂayabilecek ücret talebinden baﬂkas› de¤ildir. Ancak, emperyalist sermaye
“en ucuz iﬂgücü bizde, her türlü kolayl›¤› sa¤layaca¤›z” güvencesi ile
davet edilmiﬂtir. O da, en azg›nca
nas›l sömürürüm hesab› yapmaktad›r do¤al olarak. Örgütsüzlük de bu
amaçla dayat›lmaktad›r.
lar ve yalanlarla örtmekten ibaret kal›yor.
Biz bu yoksullu¤un sorumlular›n› çok iyi biliyoruz! Yoksullu¤un ve iﬂsizli¤in sorumlusu,
IMF politikalar›n› uygulayan, kamu
yasalar›n› hiçe sayan, iﬂçileri,
emekçileri ve yoksul halk› sadece
seçimlerde hat›rlayan siyasi iktidarlard›r” diye konuﬂtu.
Fazla, “yoksulluk, adaletsizlik
kader de¤ildir" diyerek mücadele
ça¤r›s›nda bulundu.
Bir baﬂka eylem ise, ‹stanbul’dayd›. Yol-‹ﬂ 1 No’lu ﬁube’nin
ça¤r›s›yla Karayollar› 1. Bölge Müdürlü¤ü’nde çal›ﬂan 350 iﬂçi, yar›m
gün iﬂb›rakt›. Yemekhanede toplanan iﬂçilere seslenen ‹ﬂyeri Temsilcisi Naci Göçer, hükümetin her
alanda iﬂçilere sald›rd›¤›n› belirterek, “e¤er bu gidiﬂi durduramazsak
biz de bitece¤iz” diye konuﬂtu.

GSS Protestolar› Sürüyor
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’na (SSGSS) yönelik
protesto eylemleri devam ediyor.
Bu eylemlerden biri de, D‹SK
Genel-‹ﬂ Sendikas›’n›n 2 Mart günü
‹zmir’de düzenledi¤i yürüyüﬂtü. Eﬂref Paﬂa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi'nden Yeni Karamürsel
önüne yürüyen 500 iﬂçi s›k s›k;
“Paral› Sa¤l›¤a Hay›r, Faﬂizme
Karﬂ› Omuz Omuza, Mezarda
Emekli Olmayaca¤›z, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar.
Alanda iﬂçilere seslenen, D‹SK
Ege Bölge Temsilcisi Azat Fazla,
"Halk›m›z açl›¤›n, sefaletin, yoksulluk ve adaletsizli¤in pençesinde k›vran›rken, sorunlar›m›z› çözmekle
mükellef yöneticilerin yapt›¤› tek
ﬂey sorunlar›n üstünü pembe tablo-
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sald›r›lar› ve haklar›n›n gasbedilmesini bir kez daha protesto etti.
Tuzla Kaymakam›’n›n 1 Mart’ta,
Cevahir Deri ve Dünya Deri’deki
sorunlar› çözece¤i sözünü tutmamas›n›n ard›ndan, 2 Mart günü bir
saat iﬂb›rakan iﬂçiler, Dünya Deri
Fabrikas› önüne yürüdü. Yaklaﬂ›k
600 iﬂçinin kat›ld›¤› eylemde “Sendika Yoksa Üretim de Yok” slogan›
at›ld›. Burada iﬂçilere seslenen Deri-‹ﬂ Tuzla ﬁube Baﬂkan› Hasan
Sonkaya, örgütlenme haklar›n› kulland›klar› için sald›r›lara maruz kald›klar›n› hat›rlatarak, “mücadelemiz sürecek” diye konuﬂtu. Eyleme
çeﬂitli sendikalar›n yöneticileri de
destek verdiler.
Deri iﬂçileri, 5 Mart günü de,
AKP Tuzla ‹lçe Teﬂkilat›’n›n 2.
Ola¤an Kongresi'ne kat›lan Erdo¤an'a taleplerini iletmek istedi, ancak polis taraf›ndan engellendiler.

Bakanl›k önünde eylem
KESK’e ba¤l› Yap›-Yol Sen ile
Türkiye Kamu-Sen’e ba¤l› Türk
‹mar Sen üyeleri 3 Mart günü yapt›klar› eylemlerle ücret adaletsizli¤ini protesto ettiler.
Ankara’da Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakanl›¤› önünde yap›lan ayr› ayr›
eylemlerde, ücret adaletsizli¤ine
son verilmesi istenirken, Yap›-Yol
Sen Mersin ﬁubesi üyeleri de Adana Bay›nd›rl›k ‹skan Müdürlü¤ü
önündeydiler. Burada konuﬂan
Mehmet Da¤l›, ek ödemelerle ilgili
tasar› konusunda hükümeti emekçilerin taleplerini dinlemeye ça¤›rd›.
Ayn› gün bas›n toplant›s› düzenleyen Yap›-Yol Sen ‹zmir ﬁubesi
Baﬂkan› Medet Selvi de, iﬂkollar›ndaki adaletsizli¤in giderilmesini talep ederek, “‹ﬂkolumuz çal›ﬂanlar›n›n durumu ortadayken baﬂka meslek gruplar›n›n maaﬂlar›na zam yap›l›p bizlerin unutulmas› ancak ve
ancak öfkemizi art›rm›ﬂt›r” dedi.

e mek
laﬂman›n önüne
geçebilmek amac›yla taﬂeronlaﬂmaya
baﬂlad›.
Sendikal› iﬂçi say›s›n› düﬂürüp taﬂeron iﬂçi say›s›n› yükseltmeye çal›ﬂ›yorlar. Toplant›lar yap›p iﬂçileri bilinçlendiriyoruz. ﬁu an yetki için
yarg› aﬂamas›nday›z.
2004 y›l›n›n Mart ay›nda yeterli
ço¤unlu¤a eriﬂtik. 324 çal›ﬂandan
226 kiﬂiyi üye yapt›k. Patron iﬂçi say›s›n›n 550 oldu¤unu belirterek yeterli ço¤unlu¤un sa¤lanamad›¤›n›
iddia etti. Bir k›sm› Mersin, Tekirda¤ ve ‹stanbul Merkez’de çal›ﬂan
memurlar› say›ya dahil ettiler. Yerel
mahkeme iﬂverenin bu beyan›n›
hakl› buldu ve yeterli keﬂif yap›lmadan karara ba¤lad›. Yarg›tay bu karar› bozdu. 14 Mart'taki mahkeme
karar›n› bekliyoruz.
Son olarak ﬂunu da belirteyim.
Borusan ve Gemport iﬂverenleri
k›sa bir sürede iﬂçiye karﬂ› birleﬂtiler. Fakat iﬂçileri biraraya getirmekte çok zorland›k.
Ayr›ca, sendika iﬂçilerine her koﬂulda sahip ç›kmal›. Ne yaz›k ki bu
ço¤u sendikada yok.

Gemlik’te Sendikalaﬂma Mücadelesi
Bursa’n›n Gemlik ‹lçesi’ndeki
limanda ve Borusan Lojistik’te sendikalaﬂma mücadelesi sürdüren, Liman-‹ﬂ Gemlik Temsilcisi Ertaﬂ
Öktem ile dergimizin Bursa Temsilcili¤i görüﬂtü.
Sendika çal›ﬂmas›na ne zaman
baﬂlad›n›z, süreç nas›l geliﬂti?
2003 Ocak ay›nda, iﬂten ayr›lmak isteyen fakat tazminatlar›n›
alamayacaklar›n› bilen arkadaﬂlar
üzerinden çal›ﬂmalara baﬂlad›k. ‹çeride rahat çal›ﬂam›yorduk, arkadaﬂlar arac›l›¤›yla iﬂçilerle konuﬂtuk ve
karar ald›k. Gemport'ta sendika
hakk›nda konuﬂma yapt›¤› gerekçesiyle 2001’de 11 arkadaﬂ›m›z iﬂten
ç›kart›ld›. Bu durum iﬂçi ve aileleri
üzerinde olumsuz etki yaratt›.
Onlarla da birebir görüﬂtük ve ikna
ettik. 8.8.2003 tarihinde üye kay›tlar›na baﬂlad›k.
Sonras›nda sendikaya ad› kar›ﬂan kar›ﬂmayan iﬂçiler iﬂten ç›kart›ld›lar. Öncesinde sendikal örgütlenmeyi baﬂlatan arkadaﬂlara para tek-

lifinde bulundular. Ailelerine varan
bask›lar yap›ld›. Amirler-müdürler
sürekli tehdit ettiler bizleri. ‹ﬂçiler
türlü zorlama ve bask›ya karﬂ› direndiler. Bugün iﬂçiler sendikan›n
önemini çok iyi kavrad›. ‹ﬂten at›lan
arkadaﬂlar›m›z› sahiplenmemiz de
olumlu etki yaratt›.
Bugün gelinen aﬂama nedir?
Gelinen aﬂamada, sendikal anlamda iﬂçiler mücadelenin nas›l oldu¤unu, iﬂverenin iﬂçiye nas›l davrand›¤›n› gördü. Kanunsuz çal›ﬂmalar kalkt›. Zorla iﬂçiyi mesaiye b›rakam›yorlar. ‹ﬂçi 1 May›s'a kat›ld›,
meydanlara gelmeye baﬂlad›lar. En
ufak haks›zl›kta hakk›n› sonuna kadar arama kararl›l›¤›na kavuﬂtu. En
önemlisi sendikal örgütlenme çat›s›
alt›nda iﬂçiler kendilerini buldular.
Ayr›ca Liman-‹ﬂ olarak Borusan
Lojistik'te çal›ﬂmalar›m›z var. Temsilcilik aç›ld›ktan sonra, Borusan’dan iﬂçi s›n›f› ideolojisini bilen
kiﬂilerle görüﬂtük, toplant›lar yapt›k. Buna karﬂ›l›k iﬂveren sendika-

‹zmir’de y›k›mlara karﬂ› yürüyüﬂ
‹zmir Karﬂ›yaka'da Onur Mahallesi (Küçük Yamanlar) halk› y›k›mlara karﬂ›
yürüdü. 2 Mart günü gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂe 1500 kiﬂi kat›ld›.
Mahalle esnaf›n›n kepenk kapatarak destekledi¤i eylemde, “Y›k›m De¤il
Hizmet ‹stiyoruz, Y›k›m De¤il Tapu ‹stiyoruz, Muhtar ‹stifa" sloganlar› at›ld›.
Karﬂ›yaka Belediyesi’ne yürüme karar›na ra¤men, polisin kitlenin önünü kesmesinin ard›ndan, ‘Onur Mahallesi Y›k›mlara Karﬂ› Halk Birli¤i’, bundan vazgeçerek, belediyeye heyet göndermeye karar verdi. Bu durum halk taraf›ndan
protestolarla karﬂ›lan›rken, Birlik ad›na konuﬂan Hüseyin F›rat, 'Il›ca Vadisi Projesi' ile tapulu tapusuz evlerinin y›k›lmak istendi¤ini kaydederek ﬂöyle konuﬂtu:
“Yirmi y›l› geçkindir yaﬂad›¤›m›z bu mahalleden bizi atarak varl›kl› insanlarla bu mahalleyi güzelleﬂtirmek istiyorlar. Ama bundan önce çarp›k kentleﬂme
dedikleri bu mahalleden iﬂ alanlar› açma, tapular›m›z›, imar hakk›m›z› verme, her türlü hizmeti getirme vaadiyle
evlerimize gelip yeme¤imizi yiyen, çay›m›z› içen, oyumuzu alan bu belediye
ﬂimdi de evlerimizi y›kmak istiyor.”
Belediye ile görüﬂmede de 2500 imza teslim edildi. Belediye baﬂkan yard›mc›lar›n›n ve meclis üyelerinin aç›klamalar› ise halk› ikna etmedi.
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Aile Hekimli¤i
Ticarethanedir
SES, Tabip Odas›, Türk
Hemﬂireler Derne¤i ve Pratisyen Hekimlik Derne¤i ‹zmir
ﬁubeleri 7 Mart günü GSS ve
Aile Hekimli¤i’ni protesto ettiler. 1300 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Ege Temel Haklar da destek verirken, “Aile Hekimli¤i
Ticarethanesine Hay›r- Sa¤l›k
Oca¤›ma Dokunma!” pankart›
taﬂ›nd›. Konak’da toplanarak
iki kilometre yürüyen emekçiler, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› konuﬂmalarda,
GSS ile sa¤l›k emekçilerinin
tüm haklar›n›n gasbedilece¤ini
ve paras› olmayana sa¤l›k da
olmayaca¤›, emekçilerin, bu
sald›r›ya sesiz kalmayacaklar›
dile getirildi.

Yaz› Dizisi:

Halk Örgütlülükleri

yan kesim ise koka üreticileri oldu. (Fakat koka üreticilerinin örgütlü bir güç olarak mücadele arenas›na ç›k›ﬂ›nda da maden iﬂçilerinin önemli bir pay› vard›r. ﬁöyle
ki; özelleﬂtirmeler sonucu iﬂten at›lan pek çok madenci,
tazminatlar›yla küçük toprak parçalar› al›p, koka üreticisi olmuﬂlard›. Bu 'yeni koka çiftçileri', bilinçlerini, örgütlenme geleneklerini, içinde yerald›klar› yeni alanlara
taﬂ›d›lar, militan köylü önderleriyle birlikte bu hareketi
oluﬂturdular.)
Koka Çiftçileri Sendikas›’n›n üye say›s› k›sa sürede
60 bini aﬂt›. Fakat daha önemlisi, koka üreticileri, sendikalar›n s›n›rl›l›klar›n› aﬂan bir baﬂka örgütlenme daha
yaratt›lar kendi içlerinde: Halk Meclisleri’ni kurdular.
‹rili ufakl› meclisleri biraraya getiren Ba¤›ms›z Halklar
Meclisi, koka üreticilerini temsil eden as›l örgütlenme
oldu. Sosyalizme Do¤ru Hareket MAS’›n temeli de iﬂte
bu Ba¤›ms›z Halklar Meclisi’dir.
Halk Meclisleri’nin en büyük gücü, o güne kadar, ülkenin as›l sahibi oldu¤u halde söz, karar hakk› olmayan
yerlileri, söz ve karar sahibi k›lmas›ndayd›. “Koka çiftçileri sendikas›n›n en güçlü taraf›, halk meclisleri, özgürce seçilen delegelerin yapt›¤› s›k toplant›lar ve liderlik, meclisler ve ölümüne mücadeleler aras›ndaki s›k›
ba¤lard›r.” Ba¤›ms›z Halklar Meclisi, bunun sonucunda 1996-’97 yerel seçimlerinde büyük baﬂar› elde etti.
Bu temelde yükselen (MAS), kokan›n yokedilmesine karﬂ› mücadele hedeflerini, topraks›zlar›n, emeklilerin, memurlar›n, iﬂsizlerin taleplerini de içerecek ﬂekilde geniﬂleterek toplumsal muhalefetin en önemli güçlerinden biri haline geldi.

Bölüm

10
Bolivya: MAS ve Mahalle
Meclisleri
Yaz› dizimizin son bölümünde Bolivya’daki halk örgütlenmelerini ele alaca¤›z. Bolivya örne¤i, halk örgütlenmelerinin reformist, parlamenterist, sivil toplumcu
bir çerçeve içinde ele al›n›ﬂ›yla, devrimci, iktidar hedefli ele al›n›ﬂ› aras›ndaki tayin edici fark› göstermesi bak›m›ndan üzerinde durulmas› gereken bir örnek.
Karﬂ›m›zda, militan, kitlesel örgütlenmeler var, ama
bu militanl›k ve kitlesellik, kendine bir yol da bulabilmiﬂ de¤il. Nisan 2000’deki “su savaﬂlar›”ndan baﬂlayan
direniﬂler, ayaklanmalar, 5 y›l boyunca çeﬂitli biçimlerde sürdü.
Bu geliﬂmelere bak›p “Bolivya Devrimin Eﬂi¤inde
mi?” sorusu soruldu. Devrim ve iktidar üzerine temel
gerçekleri yoksayan, ayaklanmalar›n ve bu ayaklanmalar› gerçekleﬂtiren örgütlenmelerin niteli¤ini görmezden
gelen bir soruydu bu. Bu militan kitle ayaklanmalar›,
devrimle sonuçlanmad›. Sonuçlanamazd› da. ‹ktidar›
ele geçirmeyi hedefleyen devrimci bir örgüt veya liderli¤in olmad›¤› koﬂullarda, elbette böyle bir sonuç da
olamazd›.
Bolivya’da da pek çok halk örgütlenmesi olmas›na
karﬂ›n, ad›ndan en fazla sözedilen iki örgütlenme, Evo
Morales’in önderli¤indeki MAS (Sosyalizme Do¤ru
Hareket) ve Bolivya’n›n bir ﬂehri olan El Alto’daki FEJUVE (Mahalle Meclisleri Federasyonu)’dur.
MAS, bugün daha çok parlamenterizme yönelmiﬂ bir
örgütlenme durumuna gelmiﬂken, FEJUVE baﬂta olmak üzere, El Alto’daki örgütlenmeler devrimci dinamikler aç›s›ndan daha büyük bir önem taﬂ›r.

El Alto Mahalle Meclisleri; yoksullar›n
isyan›: MAS, belli bir süre toplumsal muhalefetin en
aktif gücü olurken, MAS yönetiminin parlamenter tercihlerinin belirleyici hale gelmesiyle, halk hareketinde
bir baﬂka kesimin örgütlenmeleri öne ç›kmaya baﬂlad›.
Bu kesim, El Alto’nun yoksullar›yd›.
Yüzbinlerce iﬂçinin iﬂsiz ve evsiz b›rak›ld›¤›, yerlilerin, köylülerin topraklar›ndan sürüldü¤ü vahﬂi ekonominin yaratt›¤› bir kentti El Alto. Örgütlenmesi, halk›n dayan›ﬂmas›yla bir çekim merkezi haline geldi ve “Latin
Amerika’n›n en h›zl› büyüyen ﬂehri” oldu. El Alto’nun
nüfusuna iliﬂkin rakamlar da bu geliﬂmeyi çarp›c› biçimde gösteriyor. 1952’de nüfusu sadece 11 bindi.
1976’da 95 bine, 1985’te 307 bine ç›kan nüfus, direniﬂlerin yo¤unlaﬂt›¤› 2001’de 650 bine yükseldi. Bugün, El
Alto’nun nüfusu 800 bin civar›nda.
Nüfusun büyük ço¤unlu¤unu (yüzde 80 kadar›n›)
Aymara yerlilerinin oluﬂturdu¤u El Alto’nun bir di¤er
sakinleri ise, iﬂsiz kalan maden iﬂçileriydi. ‹ﬂte bu iki olgu, El Alto’daki örgütlenmenin de zeminini oluﬂturdu.
Aymara yerlileri, zaten güçlü bir örgütlenme gelene¤ine
sahiptiler, düzenin kurumlar›n› de¤il, kendi otoritelerini
tan›yorlard›. Maden iﬂçileri de bu gelene¤e sahiptiler.
Geleneklerini El Alto’ya da taﬂ›d›lar.

Koka üreticilerinin siyasete müdahalesi;
MAS (Sosyalizme Do¤ru Hareket): Bolivya’daki s›n›flar mücadelesi tarihinde, 1950-’80’ler aras›nda en belirleyici güçlerin baﬂ›nda maden iﬂçileri ve
onlar›n sendikalar› gelmekteydi. Ancak 1980’lerde
özelleﬂtirmeler, maden iﬂçileri sendikas› yönetici kesiminde ç›kan uzlaﬂmac›l›k gibi nedenlerle, maden iﬂçileri sendikas› bu belirleyici etkisini kaybetti.
Bu dönemde halk hareketi içinde öne ç›kmaya baﬂla31
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Bolivya, 5
y›ld›r büyük
halk hareketlerine
sahne oluyor. Merkezi bir örgütlülü¤e ve iktidar hedefli
devrimci bir
önderli¤e sahip olmayan
halk hareketinin yaratt›¤› dalga, ﬂimdilik Morales’i iﬂbaﬂ›na getirdi. Direnen örgütlü halk, sonunda bu parlamenter seçenekleri de aﬂacakt›r...

El Alto’nun büyük bölümü yol, su, elektrik, telefon,
kanalizasyon gibi hizmetlerden yoksundur. Halk öncelikle bu sorunlar›n› çözmek için örgütlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu ise suya, gaza el koyan emperyalist tekellere karﬂ› mücadele demekti zaten.
El Alto bu mücadelede öne ç›kt›; çünkü en örgütlü
kesimlerden birini oluﬂturuyordu. El Alto’da yaklaﬂ›k
600 mahalle meclisi bulunmaktad›r. Meclisler, bir yandan mücadeleyi, iktidara karﬂ› yap›lacak eylemleri örgütlüyor, ayn› zamanda halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak
anlam›nda organizasyonlar gerçekleﬂtiriyor. ﬁehirdeki
hizmetlerin büyük bölümü, mahalle meclislerini kuran
halk›n kendisi taraf›ndan düzenleniyor. Baz› sosyologlar taraf›ndan kullan›lan deyimle Meclisler “mikro hükümetler” olarak çal›ﬂ›yor.
El Alto’da iki önemli örgütlenme var; mahalle meclislerinin oluﬂturdu¤u Mahalle Meclisleri Federasyonu
(FEJUVE) ve El Alto Bölgesel ‹ﬂçi Merkezi (COR).
Mahalle meclisleri kendi içinde birçok alt örgütlenme yaratm›ﬂt›r. Bunlar›n içinde görevi halk›n g›da ihtiyac›n› karﬂ›lamaktan, barikatlarda çat›ﬂmalar› fiilen sürdürecek milis örgütlenmelerine kadar de¤iﬂik bölümler
var. Halk›n kat›l›m›n›n geniﬂ ölçüde sa¤land›¤› bu iﬂleyiﬂ, di¤er muhalif örgütlenmeleri de etkilemiﬂ, mesela,
sendikalarda “meclis-tipi sendikac›l›k” ad› verilen ve iﬂçilerin kararlara kat›l›m›n›n daha geniﬂ biçimde sa¤land›¤› iﬂleyiﬂleri do¤urmuﬂtur.
Keza meclisler, kad›nlar›n mücadeleye kat›l›m›n›n
sa¤lanmas›nda da en etkin araçlar olmuﬂtur. Devletin
halk›n örgütlü oldu¤u yerlere sald›r›s›nda, kad›nlar, mahalle meclislerinin liderleri olarak ön saflarda savaﬂarak
sald›r›lar› püskürtmektedirler.

lokumlar›yla savaﬂan maden iﬂçileri ve sendikalar da bu
ayaklanmalarda yeral›yorlard›.
Ayaklanmalar›n birço¤unda MAS’›n taban› da yeralmakla birlikte, ayaklanman›n önderli¤inde MAS yönetimi yoktur genellikle. Ayaklanma süreçlerinde Evo
Morales’in MAS hareketi, genellikle “uzlaﬂma” önerileriyle ortaya ç›kan kesimde yeral›yordu. Özellikle 2002
baﬂkanl›k seçimlerinde Morales’in yüzde 22 oy almas›ndan itibaren MAS tamamen parlamenterizme kaym›ﬂ
ve bütün enerjisini baﬂkanl›k seçimlerine yöneltmiﬂtir.
Buna paralel olarak da MAS sürekli olarak toplumsal ayaklanmay› zaptetmeye u¤raﬂt›. MAS’›n tercihi bir
ayaklanma dalgas›n›n sonunda iktidar olmak de¤il, seçimle hükümete gelmekti. 2003 Ekim’indeki ayaklanmada, Morales kitle hareketini Carlos Mesa’y› baﬂkan
olarak kabul etmeye ikna etti. ‹ki y›l sonra Mesa’y› deviren ayaklanmada da Morales yine, “yüksek mahkemeden bir yarg›c›n ara baﬂkanl›k yapmas›n› önererek”
ayaklanman›n yönünü düzeniçi seçeneklere çevirdi.
Ancak bu politikas› MAS’› zay›flatt›. 2004 belediye
seçimlerinde oylar›n›n yar›s›n› kaybetti, ülke genelinde
% 11’e düﬂtü. Morales, bunun üzerine yeniden sola yöneldi. Gaz mücadelesinin önderli¤ine giriﬂti. (Buna ra¤men bu mücadelenin içinde “kamulaﬂt›rma” önerisine
hep karﬂ› ç›kt›.)

Militan önderlik, parlamenter seçenek;
5 y›l boyunca, birbiri peﬂis›ra büyük direniﬂler gerçekleﬂtirdi Bolivya halk›. Peﬂpeﬂe direniﬂlerde, önce suya el
koyan emperyalist tekeli, ard›ndan gaz tekellerini yenilgiye u¤ratt›lar; IMF vergileri iptal ettirildi; önce Devlet
Baﬂkan› Sanchez de Lozada’y›, sonra onun yerine gelen
Carlos Mesa’y› koltuktan kaçmak zorunda b›rakt›lar.
Emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçi yönetime karﬂ›
tart›ﬂ›lmaz küçük zaferler kazanan direniﬂlerin karakteristik biçimi, tüm anayollar›n kesilmesi, büyük ﬂehirlerin ve baﬂkentin kuﬂat›lmas› biçimindeydi. Mesela 2005
ayaklanmas›nda Bolivya’n›n 9 bölgesinden 7’sinde 55
yol kesme gerçekleﬂtirilerek, ulaﬂ›m, ticaret felç edilmiﬂti. Halk hareketi sonucunda önce Devlet Baﬂkan›
Gonzalo Sanchez de Lozada kovuldu, ard›ndan Carlos
Mesa istifa ettirildi, tüm hareketleri birleﬂtiren “suyun
veya gaz›n ulusallaﬂt›r›lmas›” talebiydi. Ve fakat, bu
halk hareketleri “erken seçim” ça¤r›s›yla sonuçland›.
Ayaklanmalara genel olarak El Alto’daki örgütlenmeler ve köylüler öncülük ettiler. Fakat onlar›n yan›s›ra, Bolivya Köylü ‹ﬂçi Birli¤i (CSUTCB), La Paz madencileri, ö¤retmenler, ö¤renciler, polise karﬂ› dinamit

Lokal, bölgesel örgütlenmelerle, ‘merkezi’ sonuç alman›n imkans›zl›¤›: MAS’›n
toplumsal muhalefet içindeki etkinli¤inin nedenlerinden
biri, di¤er örgütlenmelere göre daha yayg›n ve merkezi
bir nitelik taﬂ›mas›d›r.
Bunun d›ﬂ›nda alabildi¤ine da¤›n›k bir halk muhalefeti tablosu sözkonusudur. Bu kadar yayg›n örgütlenmeler sözkonusu oldu¤u için de güçlerin birlikteli¤ini sa¤lamak da baﬂl› baﬂ›na bir sorun olmaktad›r. Direniﬂçiler
bu sorunu çeﬂitli birlikler oluﬂturarak çözmeye çal›ﬂt›.
Mesela “Gaz Koalisyonu”, gaza emperyalist tekellerin
el koymas›na karﬂ› ç›kan her kesimin içinde yerald›¤›
bir plaftform olarak kuruldu. “Yaﬂam› ve Suyu Savunma Koalisyonu”, “Ulusal, Yaﬂam›, Temel Hizmetleri
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ve Suyu Savunma Koalisyonu” gibi örgütlenmeler de
ayn› ihtiyac›n sonucunda kurulan birlikteliklerdir.
Fakat bunlar da geçiçi karakterde olup, halk hareketinin önderli¤i, merkezili¤i sorununu çözmemektedir.
Ayaklanmalar yay›lmakta, düzeni felce u¤ratan bir boyuta ulaﬂmakta ama ondan sonra bir kaos baﬂlamakta ve
kaos düzeniçi alternatiflerle çözülmektedir. Çünkü, bu
sürece kat›lanlar›n da belirtti¤i gibi, “art›k Bolivya’da
ulusal bir hareket mevcut de¤il. Bugün tüm sosyal hareketler bölgesel ve lokal.”
Taban örgütlenmeleri, halk kitlelerinin örgütlenmeye
kat›l›m›n›, mücadeleye kanalize edilmesini sa¤lamak
aç›s›ndan önemlidir. Ancak taban örgütlenmelerinin her
türlü siyasi örgütlenmeden, önderlikten ve anlay›ﬂtan
“ba¤›ms›z” kalmas›n› savunmak, bu amac› da zay›flatan sivil toplumcu bir anlay›ﬂt›r. El Alto’nun militan örgütlenmeleri, böyle bir açmazla karﬂ› karﬂ›yad›r.
Ayaklanmalara kat›lan onlarca örgütlenme içinde
“seçimlerin bir çare olmayaca¤›n›” düﬂünen yerel önderlikler de yok de¤il. Ancak bunlar, politik bir alternatife sahip de¤illerdir ve bu anlamda da belirleyici olamamaktad›rlar.
Bolivya’da son seçimler öncesinde El Alto’daki Mahalle Meclisleri Federasyonu (FEJUVE) ve El Alto Bölgesel ‹ﬂçi Merkezi (COR), baﬂta MAS adaylar›n› destekleme düﬂüncesindeydiler. Ancak MAS’la yap›lan görüﬂmelerde kendi taleplerinin karﬂ›lanmad›¤›n› gördüler. Seçimleri desteklememe e¤ilimi a¤›r bast›. COR, seçimleri boykotu savunurken, FEJUVE buna karﬂ› ç›kt›.
Bunun üzerine “El Alto’nun kendi politik ayg›t›n›
yaratma” düﬂüncesi gündeme geldi, ama bu da lokal,
kendi içinde birçok açmaz› bar›nd›ran bir düﬂünceydi.
Bolivya’n›n kurtuluﬂunun sa¤lanmad›¤›, Bolivya’da bir
devrimci halk iktidar› iﬂbaﬂ›na getirilmedi¤i sürece tek
bir ﬂehirde “devrimci bir yönetim” oluﬂturulmas› elbete
gerçekçilikten uzakt›r.
Ki, bu alternatifsizli¤in sonucunda El Alto yoksullar›, mevcut örgütlenmelerin önderlerinin tav›rlar›n›n aksine, seçimlerde oylar›n› yo¤un bir biçimde Morales’e
verdiler. Bu sonuçta, buradaki halk örgütlenmelerinin
önderlerinin verdi¤i bilincin, esas olarak “yaﬂad›¤› yeri
düzeltmekle” s›n›rl› bir bilinç olmas›n›n pay› büyüktür.
Keza, devrim alternatifinin olmad›¤› yerde, kitleler aç›s›ndan parlamenter seçenekler hükmünü sürdürecektir.
2005 Haziran’›nda “Bolivya kayn›yor”du. Eylemler
her taraf› sarm›ﬂt›. Egemen s›n›flar›n temsilcilerinden
birileri “baﬂkan” yap›lmaya çal›ﬂ›l›yordu yine. Madenciler Federasyonu mevcut krizden tek ç›k›ﬂ yolunun “iktidar›n iﬂçiler, köylüler ve yoksullaﬂt›r›lan orta s›n›flar
lehine al›nmas› oldu¤u” önerisini yapt›. Bu çizgi öneri
400 binden fazla insan›n ve halk örgütlenmelerinin kat›ld›¤› Aç›k Halk Toplant›s›’na sunuldu ve onayland›.
Ancak bu söyleme denk düﬂecek bir örgütlülük yoktu.
“Birçok kesimde, özellikle de köylüler, yerliler ve yerle-

ﬂimciler aras›nda, hala devasa gösterilerin burjuvaziyi
yenmek için yeterli olaca¤›na dair yanl›ﬂ bir inan›ﬂ hakim. Di¤erleri ise hala seçimlere güveniyor...”du. Sorun
da buradayd›.

“El Alto ne yapacak?” Morales’in seçilece¤inin büyük ölçüde belli oldu¤u günlerde bu soru –”El Alto ne yapacak?”– Bolivya’da en çok tart›ﬂ›lan sorulardan biriydi. El Alto’da da bu tart›ﬂ›l›yordu.
Seçimler öncesinde 10 Aral›k günü El Alto’da bir
toplant› yap›ld›. “Birinci Ulusal Emek ve Halk Zirvesi” ad›yla yap›lan toplant›ya kat›lan ve halk›n mücadelesi içinde yeralan baﬂkaca örgütlerin biraraya geldi¤i
toplant›da hemfikir olunan sonuçlardan biri; “seçimleri
Morales dahil kim kazan›rsa kazans›n, halk›n temel taleplerini karﬂ›layamayaca¤›” idi.
Toplant›da buna ba¤l› olarak “emperyalizmin ve burjuvazinin yenilgiye u¤rat›lmas› için, 1917 Rus devriminde ve 1970’te Bolivya’da oldu¤u gibi sovyetler kurulmas› gerekti¤i” belirtildi.
Mart 2006’da Yerel Halk Meclisleri’ni inﬂa etme, buradan seçecekleri delegelerle de Nisan 2006’da Ulusal
Yerli Halk Meclisi’ni toplama ça¤r›s› yap›ld›.
Bu ça¤r›lar da, en az›ndan ﬂimdilik politik bir berrakl›ktan ve aç›k bir iktidar perspektifinden yoksundur.
Bolivya’da sol güçlerin temel zay›fl›¤›, “seçim” alternatifi d›ﬂ›nda savaﬂmak ve iktidar› ele geçirmek do¤rultusunda bir örgütlenmeye sahip olunmad›¤› gibi, böyle bir
örgütlenme yaratmak perspektifinin de ﬂimdilik fazla
tart›ﬂ›lmamas›d›r. Ancak bu ihtiyaçla kaç›n›lmaz olarak
karﬂ› karﬂ›ya gelinecektir. Çünkü bu militan halk örgütlenmeleri, böyle bir hedefe yönlendirilemedi¤i takdirde,
ya MAS gibi bir parlamenter seçene¤in etkisine girecek
ya da semtiyle, mahallesiyle s›n›rl› bir bak›ﬂ aç›s›n›n
içinde zamanla etkisizleﬂip sönecektir.
‹ﬂte bu nedenledir ki, Bolivya’daki ayaklanman›n
derinli¤ine bak›ld›¤›nda, ayaklanman›n tüm yayg›nl›¤›na, gücüne, görkemine karﬂ›l›k büyük bir iç zay›fl›¤a sahip oldu¤u görülür. Bu iç zay›fl›k, iktidar hedefli, merkezi bir örgütlenmenin olmay›ﬂ›d›r.
Bu zay›fl›k görülmeyince, tabii ﬂu tür de¤erlendirmeler gayet rahat yap›labiliyor:
“Dünyan›n baﬂka hiçbir yerinde, problemleri çözmeye u¤raﬂacak ve sokaktaki adam›n gereksinimlerini
yan›tlayacak temelde bir toplumsal mücadele Bolivya’dakinden daha ileride de¤ildir.”
“Bolivya’da devlet de dahil her ﬂey kapan›n elinde
kalacakm›ﬂ görüntüsünde. Mücadelenin her türlü sonucu olas› görülüyor...”
Bu tespitler, devlet, iktidar ve s›n›f mücadelesinin
Marksist-Leninist analizinden uzak, mevcut iktidar kökten de¤iﬂmeden toplumun de¤iﬂebilece¤ini düﬂünen sivil toplumcu, üçüncü alanc›, üçüncü yolcu reformistlere
aittir. Ve Brezilya’da Lula örne¤inde yaﬂad›klar› hayal
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k›r›kl›¤›n› baﬂka ülkelerde de yaﬂamalar› kaç›n›lmazd›r.
Bolivya’da da halk örgütlenmeleri ve bu örgütlenmeler üzerinde yükselen ayaklanmalar, halklar›n emperyalist tekellere ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› savaﬂ›nda aç›lan
yeni mevzilerdir. Bu örgütlenme ve ayaklanmalar, büyük devrimci imkanlar da sunmaktad›r. ‹mkan ve ihtimallerin gerçe¤e dönüﬂmesi ise ancak, hareketin politikleﬂmesi, merkezileﬂmesi ve iktidar hedefine yönelmesiyle mümkündür. Tersi durumda, bu örgütlenme ve
eylemler, yerelli¤in, bölgeselli¤in s›n›rlar› içinde kal›r,
“ekonomik-demokratik” s›n›rlar› aﬂamazlar. K›sacas›,
Bolivya halk örgütlenmeleri ve halk hareketi, ya devrime yönelecek, ya düzende bo¤ulacak; tarih baﬂka bir seçenek sunmuyor.

r›lmas›nda, halk örgütlenmeleri tayin edici bir önem kazan›rlar. Baﬂka bir deyiﬂle, halk örgütlenmeleri, partinin, cephenin halk içindeki kökleridir. Bu kök, topra¤›n
derinlerine iﬂledikçe, topra¤›n alt›nda dal budak sal›p
sökülmesi imkans›zlaﬂt›kça, devrim güçlenmiﬂtir.
Adlar› ister Meclis, ister Konsey, Kurul, Sovyet olsun, halk örgütlenmeleri, devrimci öncüyü kitlelerle buluﬂturan, öncünün politikalar›n›n kitlelerin politikas› haline gelmesini sa¤layan örgütlenmelerdir. Fakat yine aktard›¤›m›z örneklerin prati¤inden de ç›kar›labilece¤i gibi, bu konuda düﬂülmemesi gereken yanl›ﬂ, halk örgütlenmelerini, taban örgütlenmelerini, bir partinin kendi
alt kurumlar›yla ayn›laﬂt›rmakt›r. Bir örgütlenmenin hiyerarﬂisinin bir parças› gibi düﬂünülen halk örgütlenmeleri, gerçekte bu niteli¤i kazanamazlar veya zaman içinde bu niteliklerini kaybederler. Halk örgütlenmelerini
kitleler için bir çekim merkezi yapan, o örgütlenmeler
içinde toplumun ezilen, sömürülen, d›ﬂlanan kesimlerinin söz, karar hakk›n› kullanabilmesidir. Halk örgütlenmelerinin siyasal bir önderli¤e kavuﬂturulmas›, devrimci bir önderlik taraf›ndan yönlendirilmesi, onlar›n bu niteliklerini ortadan kald›rmay› gerektirmez. Tersine, devrimci bir örgüt, bu tür örgütlenmeleri, halk›n kendi kendini yönetebilece¤ini görece¤i, kendine güvenini kazanaca¤› zeminler olarak de¤erlendirir.
Bu yaz› dizimizde de görülece¤i gibi, çeﬂitli ülkelerin devrim mücadelesinde bunun çok canl›, somut örnekleri var zaten.
Bir ülke, çeﬂitli konjonktürlerde kendili¤inden kitle
hareketleriyle de “devrimin eﬂi¤ine” gelebilir. Ama devrimde zaten esas mesele, o eﬂi¤in atlanmas›d›r. O eﬂik,
her türlü kendili¤indencili¤in, sivil toplumculu¤un, reformizmin, düzeniçili¤in, parlamenterizmin gelip önünde duraca¤› eﬂiktir. Bir halk hareketinin bu eﬂi¤i atlamas›n› sa¤layacak tek ﬂey, merkezi, devrimci, iktidar hedefli bir önderliktir. Bu anlamda, taban örgütlenmeleriyle merkezi, hiyerarﬂik, siyasal önderlikleri karﬂ› karﬂ›ya getiren sivil toplumcu, anarﬂist, troçkist tüm düﬂünceler, bu noktada devrime de¤il, düzenin devam›na hizmet eder. Sivil toplumcu örgütlenmeler, genellikle marjinaldir. Ama Arjantin, Bolivya örneklerinde görüldü¤ü
gibi, pekala kitlesel nitelik taﬂ›yan halk örgütlenmelerinin önderlikleri de sivil toplumcu, parlamenterist anlay›ﬂta olabilirler. Ki o durumda bu örgütlenmeler, devrime güç veren de¤il, düzenin de¤irmenine su taﬂ›yan bir
rol üstlenirler.
Her devrim ve devrim için halklar›n yarat›c›l›¤›yla,
direniﬂiyle tarihe geçmiﬂ her örgütlenme, bizim için bir
deneyimdir. Halk örgütlenmeleri, belli bir nesnel ihtiyaca denk düﬂer. Her ülke ve süreç kendine özgü biçimleri yarat›r. Bizde de böyle olacakt›r. Kendi topraklar›m›z›n örgütlenmelerini, mücadelesini de tüm bu deneyimlerden yararlanarak, onlar› ﬂablonlaﬂt›rmadan ama özünü, mant›¤›n› kavrayarak yaratacak ve geliﬂtirece¤iz.

Her
devrim ve
devrim için
halklar›n
yarat›c›l›¤›yla, direniﬂiyle tarihe geçmiﬂ
her örgütlenme, bizim için bir deneyimdir. Kendi topraklar›m›z›n örgütlenmelerini, mücadelesini de tüm bu deneyimlerden yararlanarak, onlar› ﬂablonlaﬂt›rmadan ama özünü, mant›¤›n› kavrayarak yaratacak ve geliﬂtirece¤iz...

***

Sonuç olarak;
Bu yaz› dizimizde, 10 bölüm boyunca, dünyan›n çeﬂitli ülkelerindeki halk örgütlenmelerini inceledik.
Zafer kazanm›ﬂ her devrimin tarihinde, halk örgütlenmelerinin varoldu¤unu gördük. Fakat halk örgütlenmelerinin varl›¤›n›n, her durumda devrimin zaferini
sa¤lamad›¤›n› da gördük.
Halk örgütlenmeleri, baz› yerlerde “kendili¤inden”,
“kitlelerin tabandan irade ve inisiyatifiyle” örgütlenmiﬂ
olsalar da, s›n›flar mücadelesinin belirleyici unsurlar›ndan biri haline dönüﬂmeleri, hemen her yerde ve her zaman, siyasal bir önderli¤e ve hedefe kavuﬂmalar›yla
mümkün olmuﬂtur. Halk örgütlenmeleri s›n›flar mücadelesinde son derece önemlidirler. Ama halk örgütlenmelerine böyle bir bak›ﬂ aç›s›n›n yön veremedi¤i yerde,
halk örgütlenmeleri tek baﬂ›na bir sonuç yaratmazlar.
Devrimin lokomotifleri, parti, cephe (veya baz› ülkelerde ordu) örgütlenmeleridir. Halk örgütlenmeleri, bunlarla birlikte kilit bir öneme sahiptir; parti politikalar›n›n halka maledilmesinde, cephenin savaﬂ›n›n halklaﬂt›-
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gençlik
YÖK protestosuna tahliye yok

YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümünü
protesto etmek için 7 Kas›m 2005
tarihinde Ankara K›z›lay Meydan›’nda ö¤rencilerin yapmak istedi¤i
aç›klamaya polis sald›rarak ö¤ren-

cileri gözalt›na alm›ﬂ ve 20 kiﬂi tutuklanm›ﬂt›. Daha sonraki duruﬂmalarda 17 kiﬂi tahliye edilirken 3 kiﬂinin tutukluluk halleri devam ettirilmiﬂti. Tutuklu 3 ö¤rencinin duruﬂmas›na 8 Mart günü 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi.
Davada yine tahliye karar› ç›kmazken, arkadaﬂlar›n› sahiplenmek
için ‹stanbul’dan gelen Gençlik Federasyonu üyeleri Adliye önündeydiler.
“YÖK’e Karﬂ› Mücadele Etmek
Suç De¤ildir”, “Ne YÖK Ne AKP
Demokratik Üniversite” pankartlar›
ve flamalar taﬂ›yan ö¤renciler ad›na
aç›klama yapan Harika Y›lmaz, iktidar›n demokratik üniversite talebine joplarla, tutuklamalarla cevap
verdi¤ini hat›rlatarak, burjuva bas›n›n da hedef göstererek ayn› amaca
hizmet etti¤ini kaydetti. Bas›n›n hedef gösterdi¤i, tutuklu Nurgül
Acar’› örnek veren Y›lmaz, “Bask›-

Gençlik faﬂist sald›r›lara ve
cezalara boyun e¤meyecek
✖ Kocaeli’de artan faﬂist sald›r›larla ilgili olarak 2 Mart günü E¤itimSen ﬁubesi'nde bas›n toplant›s› düzenleyen Gençlik Derne¤i üyeleri, "Huzura Davet...‹zmit' te Tats›z Olaylar... ‹zmit' in Huzuru Kaç›yor... Sa¤c› Solcu
Birbirine Girdi..." ﬂeklindeki haberleri
eleﬂtirerek, ortam›n provoke edilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›n› ve çat›ﬂma de¤il faﬂist sald›r›n›n oldu¤unu kaydettiler.
E¤itim-Sen ve SES'in de destek
verdi¤i aç›klamada, faﬂistlerin muhalefeti sindirmek amac›yla devreye sokuldu¤u belirtildi ve “Sald›r›lar esnafa, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, tüm sola ve dolay›s›yla halka
yönelmiﬂtir” denildi. Yerel bas›nda ç›kan provokatif haberleri eleﬂtiren
Gençlik Dernekliler, “Sald›r›lar› ve
provokasyonlar› boﬂa ç›karaca¤›z"
dediler.

lar›n›z, gözalt›lar›n›z, tutuklamalar›n›z bizleri y›ld›ramayacak, akademik demokratik üniversite mücadelemizden vazgeçiremeyecek” dedi.
Tutsak ö¤renciler Nurgül Acar,
Cihan Ç›nk›, Engin Aslan ile avukatlar›n›n kat›ld›¤› duruﬂmada, avukatlar ö¤rencilerin eylemlerinin demokratik oldu¤unu ifade ederken,
tahliye talebi mahkeme taraf›ndan
reddedilerek dava 13 Nisan 2006
gününe ertelendi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda da Gençlik
Federasyonu ad›na Ebru Benek,
yapt›¤› aç›klamada, her türlü bask›ya ra¤men arkadaﬂlar›n› sahiplenmeye devam edeceklerini söyledi.
Ö¤renciler s›k s›k; “Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, YÖK’e Hay›r, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz,
Halk ‹çin Bilim Halk ‹çin E¤itim,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› att›lar.

✖ Faﬂistler, 3 Mart
günü Eskiﬂehir'de afiﬂleme yapan SGD üyelerine sald›rd›. Sald›r›da Derya ve Resul ismindeki SGD'liler hafif ﬂekilde yaraland›lar. Olay›n ard›ndan sözde faﬂistleri "yakalama" ﬂovu yapan polis, bir
yandan da faﬂistlerin s›rt›n› s›vazlay›p
"iyi yapm›ﬂs›n›z" dedi. Yaral› SGD'liler
ise 45 dakika boyunca keyfi olarak
olay yerinde bekletildiler.
Sald›r›, ertesi günü Adalar Migros
önünde protesto edildi. “Faﬂizme Karﬂ›
Omuz Omuza” sloganlar›n›n at›ld›¤›,
SGD taraf›ndan düzenlenen eyleme,
Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i, SDP,
EMEP, EHP ve DTP de destek verdi.
✖ Harran Üniversitesi Rektörlü¤ü
Hêlîn Ünal ve ‹mam Çobany›ld›z› adl› 2 ö¤renciye, ﬁemdinli’de yaﬂananlar› protesto amaçl› olarak, “bas›n aç›klamas›na kat›l›p yasad›ﬂ› slogan att›klar› ve örgüt propagandas› yapt›klar›”
kliﬂesi ile birer dönem okuldan uzaklaﬂt›rma cezas› verdi.
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Babat An›ld›
3 Mart 2004 tarihinde,
Devrimci Hareket Dergisi’nden ç›karken Taksim ‹mam
Adnan Sokak'ta kimli¤i belirsiz kiﬂiler taraf›ndan katledilen Önder Babat an›ld›.
‹lk anma, vuruldu¤u yerde gerçekleﬂtirildi. Babat'›n
resimlerinin taﬂ›nd›¤› anmada meﬂaleler yak›ld›. Devrimci Hareket Dergisi ad›na
yap›lan aç›klamada, Babat'›n
devlet taraf›ndan öldürüldü¤ü ifade edildi ve katledildi¤i yere karanfiller b›rak›ld›.
4 Mart günü ise Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde bir
etkinlik düzenlendi. Önder
Babat'› anlatan konuﬂmalar›n
yap›ld›¤› anma etkinli¤inde,
Grup Yorum, ‹lkay Akkaya,
Sad›k Gürbüz, Domane Dersimi Grubu ve Hasan Sa¤lam türküler söyledi.

gençlik
Trabzon Temel Haklar
Gençlik Komisyonu Üyesi
Özlem Karataﬂ, konuya
iliﬂkin dergimize yapt›¤› aç›klamada,
gençli¤in örgütsüzlü¤ünün idarenin iﬂtah›n› açt›¤›n›, durumun aleni gasba dönüﬂtü¤ünü vurgulad›.

KTÜ’de Soyguna Protesto
Karadeniz Teknik Üniversitesi, ö¤rencilerin örgütsüzlü¤ünden kaynaklanan bir pervas›zl›kla iki dönemdir
har(a)ç paralar›n›n d›ﬂ›nda da ö¤rencilerden para al›yor, vermeyenlerin kayd›n›
yapm›yor. Hiçbir hukuki alt yap›s› olmad›¤› halde ö¤rencilere her dönem adeta
zorla 25 milyon vermeleri dayat›l›yor.
KTÜ'lü ö¤renciler bu durumu protesto etmek için 1 Mart günü, Makina Bölümü önünde topland›lar. Uygulamay›
eleﬂtiren bir skeç de sergileyen ö¤renciler, yapt›klar› aç›klamada, “bu hukuksuzlu¤un ve soygunun herkesin gözleri
önünde gerçekleﬂti¤ini” vurgulad›lar.

Karataﬂ ﬂunlar› söyledi:
“Bizler, üniversiteli gençlik olarak bu
usulsüzlüklere karﬂ› örgütlenerek direnmeliyiz. Örgütlenip güçlü bir karﬂ› duruﬂ
sergilemezsek isteklerinin sonu gelmeyecektir. Yoksul ö¤renciler için kay›tlar resmen kabusa dönüﬂmüﬂ durumda.
Ö¤rencisini rant kap›s› olarak gören
üniversite yönetimleri sistemin yozlaﬂm›ﬂl›¤›na ayna tutmaktad›r.”

8 Mart Kutlamalar›ndan...

Uﬂak’ta Panel
Uﬂak Gençlik Derne¤i 5 Mart günü düzenledi¤i “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz" paneli
ile kampanya faaliyetlerini sürdürdü. E¤itimSen ad›na Fergül Eral
Bülbül’ün, konuﬂmac›
oldu¤u panelde, gençli¤in bar›nma, harç-yard›m paralar›, e¤itim sistemindeki çarp›kl›klar
gibi sorunlar› ele al›nd›.
Bülbül, “12 Eylül'den
günümüze yarat›lmak
istenen ö¤renci profiline
karﬂ› örgütlü mücadelenin ﬂart oldu¤unu” dile
getirdi. Panel sonunda
"DEV-GENÇ’ten günümüze tarihimiz" konulu
sinevizyon gösterimi yap›ld›, müzik ve ﬂiir dinletisi sunuldu.

‹pekçi Park›’yd›. HÖC’ün
de yerald›¤› sol gruplar,
sendikalar
taraf›ndan
oluﬂturulan platform, 8
Mart’›, tecrite karﬂ› direnen TAYAD’l›larla birlikte kutlad›.
“Kad›n›n Kurtuluﬂu
‹ﬂçi S›n›f›n›n KurtuluﬂunLiseli Gençlik
dan Ba¤›ms›z De¤ildir”
Tan›ﬂma Etkinli¤i
ortak pankart›n›n alt›nda
Sakarya Caddesi’nden
Ankara’da Dikmen
parka yürüyen 400 kiﬂi,
Temel Haklar Lise Koyürüyüﬂ boyunca sloganmisyonu, liseli gençlerle
lar hayk›rd›. 120 kiﬂilik
tan›ﬂma etkinli¤i düzenkortej oluﬂturan HÖC’lü
ledi. Yap›lan konuﬂmada
Kad›nlar eyleme, “Kad›ngençli¤in örgütlenmesilar Her Türlü Sömürüye,
nin neden gerekti¤i anZulme ve Tecrite Karﬂ›
lat›l›rken, ‹dilcan Müzik
Birleﬂelim” pankart›, kaGrubu'nun türküleri hep
d›n ﬂehitlerin resimleri ve
birlikte söylendi.
“Sabonun Yolunday›z”
pankart› ile kat›ld›lar.
Park’ta ortak aç›klamay› okuyan HÖC’lü Nazl›gül Aktaﬂ, “Zulme ve sömürüye karﬂ› kad›n-erkek; tüm halk,
birlikte mücadele
edilerek kad›n›n
kurtuluﬂu gerçekleﬂecektir” dedi.
Ard›ndan Mamak
‹ﬂçi Kültür Evi
Müzik Toplulu¤u
ve ‹dilcan Müzik
Grubu’nun türküleri ile halaylar
Ankara
çekildi.

Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü kutlamalar›, 8 Mart günü de düzenlenen
eylem ve etkinliklerle devam etti.
Diyarbak›r Dicle Gençlik Derne¤i,
8 Mart günü Ofis SaDiyarbak›r nat Soka¤›'nda biraraya gelerek meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›. Yürüyüﬂ sonunda yap›lan aç›klamada
konuﬂan Atra Belur, “Bugün baz› haklar›m›z varsa,
bunlar›n kavgayla, kad›n›n kavgas›yla kazan›ld›¤› unutulmamal›. Bizi hep boﬂ sözlerle avuttular. Kimin a¤z›ndan 'Onlar bizim hazinemiz', 'Onlar bizim çiçeklerimiz'
türünden laflar duyarsan›z bilin ki o riyakard›r. O kad›n› aﬂa¤›layan bir feodaldir” diye konuﬂtu.
Trabzon'da ise Temel Haklar Gençlik Komisyonu
ve Ekim Gençli¤i Meydan Park'ta ortak aç›klama yapt›.
“8 Mart Ezilen Emekçi Kad›nlar›n Günüdür” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Özlem Karataﬂ, düzenin
kad›na bak›ﬂ›n› ve düzen kad›n›n› eleﬂtirerek, “Dünya
kad›nlar›n›n kurtuluﬂu, Dünya halklar›n›n kurtuluﬂundan geçmektedir" diye konuﬂtu.
Hopa’da ise, 8 Mart günü HÖC, ESP, E¤itim-Sen,
ÖDP ve Halkevi taraf›ndan oluﬂturulan platform, yürüyüﬂ düzenledi. HÖC’lülerin “Kad›nlar! Sömürüye, Zulme ve Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim” pankart›yla kat›ld›¤›
yürüyüﬂte, ﬂehit kad›nlar›m›z›n resimleri taﬂ›nd›. Meydana kadar süren yürüyüﬂün sonunda platform ad›na
aç›klama yap›ld› ve skeçler oynanarak ﬂiirler okundu.
8 Mart günü kutlama yap›lan yerlerden biri de Abdi
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yurtd›ﬂ›
Avrupa’da ›rkç›l›k ve protestolar
Avrupa emperyalizmi bütün Avrupa ülkelerinde yerli ve yabanc›lara karﬂ› ç›kard›¤› yeni yasalarla yabanc› düﬂmanl›¤› yarat›yor. Bu nedenle bütün Avrupa'da ›rkç›l›k
yay›l›yor. Ayr›ca her yerde
AB'nin inisiyatifiyle göçmenlere yönelik yeni iltica yasas›, yabanc› polis yasas›, yerleﬂme ve
oturum yasas› ile ayr›mc›l›k yap›larak; göçmenler hedef tahtas›na oturtulmaktad›r. Yeni “anti-terör” yasalar› ile bask› katmerleﬂtirilmektedir.
Halklar›n kendi dillerinin dahi konuﬂmalar›n›n yasaklanmas›n›n
tart›ﬂ›ld›¤› bu zeminde ›rkç› sald›r›lar da giderek yo¤unlaﬂmakta, Neonazi örgütlenmeleri güç kazanmaktad›r.
Geçen hafta, Almanya’n›n Hessen Eyaleti’ndeki Korbach Kasabas›’nda yaﬂayan Gülcan Tatl› isimli
Türkiyeli’nin, sokakta Türkçe konuﬂtu¤u için sald›r›ya u¤ramas› bu
konuda çarp›c› bir örnek teﬂkil etmektedir. Kendisine sald›ranlar›n
“buras› Almanya, burada Türkçe
konuﬂamazs›n, Almanca konuﬂacaks›n›z” dedi¤ini anlatan Tatl›, 15
y›ld›r Almanya’da oldu¤unu ve ilk
kez böyle bir ﬂey baﬂ›na geldi¤ini
söyledi.
“Üç beﬂ Nazi art›¤›n›n iﬂi” mi?
Yoksa, okullarda Türkçe konuﬂulmas›n›n yasaklanmas›na kadar varan devlet politikas›n›n yaratt›¤› gericilik ortam›n›n ürünü mü? Naziler’in
örgütlenme ve yabanc›lara yönelik

Duisburg
AEKM
Etkinlikleri

sald›r›lar›nda devlet politikalar›ndan güç ald›klar›n›n binlerce örne¤i
mevcuttur. Sald›r›lar›n zemini, devletin ›rkç› uygulamalar›d›r, göçmen-

lere yönelik politikalar›d›r.
Örne¤in, bugünlerde Avusturya’da tart›ﬂma konusu olan bir referandum, ›rkç›l›¤›n devlet eliyle nas›l yükseltildi¤ini aç›kça göstermektedir.
Strache-FPÖ hükümetinin 6-13
Mart tarihleri aras›nda “Avusturya
Özgür Kal” ad›yla hayata geçirdi¤i
halk oylamas›; Avusturya halk›n›n
iﬂsizlik, yoksulluk ve sosyal sorunlardan uzaklaﬂt›r›l›p Türkiyeli insanlar ve tüm göçmenlere karﬂ› yo¤un bir k›ﬂk›rtma yaparak gerçekte
yerli ve yabanc› halklar aras›nda
düﬂmanl›k yaratmaya hizmet ediyor. Oysa, özellikle 2004 y›l›ndan
bu yana, tüm Avrupa ülkelerinde oldu¤u gibi, Avusturya’da da sermaye
devletinin emekçilerin haklar›na
yönelik pervas›z bir sald›r› sürdürülmektedir. Avusturya halk›n›n bu
sald›r›lara karﬂ› ç›kmas›n› önlemenin en iyi yolu ise, hedef sapt›rmak-

◆ Emperyalistlerin inançlara sald›r›s›na
karﬂ›, Almanya’n›n Duisburg kentinde 1
Mart günü Türkiyeliler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› Hochfeld semt pazar›nda ve caddelerde
Anadolu Federasyonu’nun yay›nlad›¤› bildiriler da¤›t›ld›. “Emperyalistler ‹nançlar›m›za
Sald›ramaz. Özür Dileyin!” baﬂl›kl› bildiriler
halk taraf›ndan ilgiyle karﬂ›land›.
◆ Duisburg AEKM’de, her cuma günü oldu¤u gibi 3 Mart günü de biraraya gelen
Umuda Yürüyüﬂ Gösteri Grubu, 25 Mart'ta
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t›r. Halk oylamas› ile yap›lan budur.
Sosyal haklar›n k›s›tlanmas›na
karﬂ› ﬁubat 2005’ten baﬂlayarak paneller, standlar, imza kampanyalar›
ve yürüyüﬂlerle bir kampanya örgütleyen Avusturya Anadolu Federasyonu, ﬂimdi de di¤er sol güçlerle
birlikte ›rkç›l›¤›n yükseltilmesine karﬂ› mücadele ediyor.
Bu kapsamda, 4 Mart günü
Viyana’da bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Avusturya Anadolu Federasyonu, ATIGF, HÖC, ADHK,
At›l›m okurlar› ile Avusturya solundan REVOLUTION SJ 12
adl› grubunun birlikte düzenledi¤i yürüyüﬂe kat›lan 200 kiﬂi;
“Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i,
Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Tüm
Ülkelerde Faﬂizme Ölüm” sloganlar› att›. Anadolu Federasyonu yürüyüﬂe “EME⁄‹M‹ZLE VARIZ
HAKKIMIZI ‹ST‹YORUZ” pankart› ile kat›l›rken, ›rkç›l›¤› protesto
eden çeﬂitli dövizler taﬂ›d›. Yürüyüﬂ
Museum Cuart›r Meydan›’nda yap›lan konuﬂmalarla son buldu.

Nazilere geçit yok!
Irkç›l›¤›n protesto edildi¤i yerlerden biri de Almanya’n›n Köln
kentiydi. 4 Mart günü Neo-nazilerin, “Çok Kültürlülü¤ü Kald›ral›m,
Cami Yap›m›n› Durdural›m” slogan›yla yabanc›lar›n yo¤un yaﬂad›¤›
Ehrenfeld ve Porz semtlerinde yapmak istedi¤i yürüyüﬂ, anti-faﬂist yürüyüﬂle cevapland›. Mahkemenin
izniyle yürüyen 50-60 kadar faﬂist,
içinde Anadolu Federasyonu’nun da
oldu¤u Anti- Faﬂist Blok’un 300 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemi ile cevapland›.

düzenleyecekleri Alternatif Gençlik ﬁenli¤i
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü. 4 Mart’ta ise çocuk
grubunun periyodik etkinli¤i gerçekleﬂtirildi.
Duisburg AEKM’de 5 Mart günü de, ‘Pazar Sohbetleri’ ad›yla toplant› gerçekleﬂtirildi. Kültür Merkezi üyelerinin yerald›¤› toplant›da, ﬂubat ay› faaliyetleri de¤erlendirildi
ve yap›lacak çal›ﬂmalar ele al›nd›.
Ayr›ca, Duisburg'da Yürüyüﬂ Dergisi’nin
pazar yerlerinde, evlerde da¤›t›m› bu hafta da
sürdü.

Knokke Davas›’n›n yank›lar› sürüyor

Brüksel-Ankara Hatt›n›
Yalan, Çarp›tma, Hukuksuzluk
ve Terör Demagojisi Kaplad›
Belçika Federal Baﬂsavc›s› Johan
Delmulle, hukukçu kimli¤ini bir yana b›rakarak haz›rlad›¤› iddianamede, zorlama bir ﬂekilde “terörizm”
demagojisine baﬂvurup, devrimciler
için “ibret-i alem bir ceza” istedi¤inde; bu davan›n hukuki olmaktan çok
siyasi bir dava oldu¤u, mahkum edilmek istenenin, faﬂizme ve emperyalizme karﬂ› mücadele oldu¤u daha da
aç›kl›k kazanm›ﬂt›.
Bruges Ceza Mahkemesi’ndeki
Knokke Davas›’nda, devrimcilere
verilen hapis cezalar› ve Fehriye Erdal üzerinden yap›lan tart›ﬂmalar, bu
gerçe¤i bir kez daha perçinledi. ﬁimdi, akl› baﬂ›nda herkes Belçika burjuva demokrasisini, Türkiye medyas›n›
ve AKP iktidar›n›n aç›klamalar›n›
“ibret” içinde izliyor.
Türkiye, “32 kiﬂiyle izlerken Fehriye Erdal’› nas›l kaç›rd›n›z” diye
bast›r›p, “Fehriye Erdal’›n iadesi”
yönünde tavizler koparmaya çal›ﬂ›rken, özellikle Belçika sa¤ partileri ve
bas›n› da, kendi içlerindeki iktidar
mücadelesinde bu olay› bir vesile yap›yor. ‹çiﬂleri ve Adalet Bakanlar›’n›n istifalar›n› istemeye kadar varan
tart›ﬂmalar bunun sonucu ortal›¤›
kaplam›ﬂ durumda.
Öte yandan; burjuva bas›n›n o
“her ﬂeyi bilen” ama gerçekte yazd›klar›nda zerrece bilimsellik ve gerçeklik k›r›nt›s› bulunmayan köﬂe yazarlar›n›n Sabanc› Center bask›n›ndan bu yana ›s›t›p ›s›t›p piyasaya sürdükleri komplo teorileri ile, gazete
ve TV’lerin Belçika muhabirlerinin
kayna¤› belirsiz asparagaslar› birbirine kar›ﬂm›ﬂ durumda.
K›saca, hem burjuva demokrasisi
ve hukuku, hem de Türkiye bas›n›
aç›s›ndan “ibretlik” bir tablo var ortada. Ortaklaﬂt›klar› nokta ise, dev-

rimci düﬂüncelere düﬂmanl›k ve faﬂizme hizmet.

Cephe Bürosu ve Halk›n
Sesi Tv’ye Polis Bask›n›
Brüksel’de Gerçek Haber Ajans›
bünyesinde faaliyet yürüten Halk›n
Sesi TV’nin Haber Merkezi, DHKC
Brüksel Enformasyon Bürosu’nun
bulundu¤u bina ve Knokke "Davas›"nda yarg›lanan Bahar Kimyongür’un evi, önce 28 ﬁubat akﬂam›, ard›ndan da 4 Mart sabah› saat
06.00’da Belçika Özel Timi taraf›ndan iki kez bas›ld›. Yasal kurumlara
yap›lan bask›nlarda, devrimcileri terörize etme amaçl› olarak maskeli
timlerin yeralmas›, Belçika’n›n kontra yöntemlere hiç de yabanc› olmad›¤›n›n bir itiraf› gibiydi.
Polis yetkilisinin henüz neden
aramaya geldiklerini anlatt›¤› s›rada
(hukuk böyle diyor ya!) onlarca Özel
Tim Polisi aramaya baﬂlam›ﬂlard› bile. Bu esnada DHKC Brüksel Enformasyon çal›ﬂan› Bahar Kimyongür’ün evi de bas›larak ders notlar›na
el konuldu.
Halk›n Sesi TV çal›ﬂan›, DHKC
Brüksel Enformasyon Bürosu çal›ﬂan› üç kiﬂinin k›sa bir süre için gözalt›na al›nd›¤› bask›nda, bürolarda bulunan bütün bilgisayarlara ve birçok
yaz›l› belgeye el konuldu.
Hukuk d›ﬂ› bask›nlar, yap›lan
aç›klamalarla protesto edildi.
Halk›n Sesi TV taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bir bas›n kuruluﬂunun bu ﬂekilde bas›lamayaca¤› hat›rlat›larak, çal›ﬂma aletlerine, bilgisiyarlar›na el konuldu¤unu dile getirdi.
Aç›klamada, Belçika devletinin, bas›n özgürlü¤ü ve hak ve özgürlüklerden sözetmesi ile yaﬂananlar aras›n38
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daki çeliﬂkiye dikkat çekildi. Bilgisayarlara el konulmas›n›n polis ﬂefi taraf›ndan, "Fehriye Erdal bu büroyu
ziyaret ederek sizin bilgisayarlar›n›z›
kullanm›ﬂ olabilece¤i ihtimali" ﬂeklinde izah edilmesinin, bir bas›n kuruluﬂuna yap›lan bask›n› meﬂrulaﬂt›ramayaca¤› kaydedilen aç›klamada,
“Belçika’da gerçekten bas›n özgürlü¤ü var m›d›r?” diye soruldu.
Anadolu Federasyonu ve Belçika’n›n Liege kentinde bulunan Belçika Halk Kültür E¤itim Merkezi
BAHKEM, bask›nlar› protesto ederken, “Belçika anti-demokratik uygulamalar›na son vermelidir!” diyen
Anadolu Federasyonu, mahkeme karar›yla ifade ve örgütlenme hakk›na
yönelik sald›r›n›n ard›ndan bu kez de
bas›n ve haber alma özgürlü¤ünün
bask› alt›na al›nd›¤›n› kaydetti.
DHKC Brüksel Enformasyon Bürosu taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda,
Bruges Mahkemesi’nin, muhalif düﬂünceye karﬂ› Engizisyon Mahkemeleri’ni aratmad›¤› kaydedilirken,
Belçika makamlar›n›n faﬂizme karﬂ›
mücadele eden devrimcilere karﬂ›
“sürek av› baﬂlatt›¤›n›n” alt› çizildi
ve protesto edildi.

Yalanlar, Gerçekler ve
Komplo Teorileri
◆ “Yirmidört saat gözetim alt›nda tutulmas› gerekirken, Fehriye Erdal nas›l kaçt›” deniliyor.
Fehriye Erdal’›n mahkeme karar›
öncesi hukuki statüsünde, Belçika
polisinin gözalt›na alabilece¤i, tutuklayabilece¤i bir durum yoktur. Fehriye de bu çerçevede hareket etmiﬂtir.
Çok bilmiﬂ burjuva bas›n bu gerçe¤i
ya bilmeden at›p tutuyor, ya da bilerek çarp›t›yor. Belçika Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n aç›klamalar›nda da
bu durum aç›kça dile getirilmiﬂ,
“mahkeme karar›na kadar tamamen
özgürdü” denilmiﬂtir.
Belçika bas›n›ndan iﬂlerine geldi¤i al›nt›lar› yapan burjuva bas›n ve
ayn› paralelde aç›klamalar yapan
AKP hükümeti, Belçika bas›n›ndaki
“basit bir kimlik kontrolü bahanesi
ile engelleseydiniz” ﬂeklindeki tart›ﬂmalar› da pekala bilirler. Ancak hiç-

bir hukukta yeri olmayan bu tür tart›ﬂmalar iﬂlerine gelmez. Çünkü onlar da, “tutuklanaca¤› bilinen birinin...” diye baﬂlad›klar› konuﬂmalar›nda ve yaz›lar›nda gerçek zihniyetlerini ele vermektedirler. Yani ortada
bir karar olmasa da, mahkemelerin
ne karar verece¤ini polis önceden
bilmeli ve Fehriye Erdal’› yakalamal›yd›. Mant›k budur.
“Ba¤›ms›z yarg›” gibi kavramlar›n Türkiye faﬂizmine zaten uzak oldu¤u herkes taraf›nda bilinir. Fehriye’nin iade edilemeyece¤ine iliﬂkin
varolan mahkeme karar›na ra¤men,
Belçika devleti üzerinde bask› kurmaya yönelik y›llard›r süren giriﬂimler bu mant›¤›n sonucudur. Nitekim, güya adaletin
baﬂ›ndaki Cemil Çiçek’in
tam da bugünlerde sarfetti¤i,
“Bir suçluyu oradan alabilmek, aslan›n midesinden bir ﬂey
almaktan daha zor. Yarg› ba¤›ms›zd›r deyip, iﬂin içinden ç›k›yorlar” sözleri, bu gerçe¤i bir
kez daha do¤rulamaktad›r.
Çiçek alenen, b›rak›n yarg›n›z›, bizim terör demagojimize hizmet
e d i n
de-

sözcülerinin “Belçika makamlar› bu
olayla ilgili kendilerini sorgulamal›”
türü aç›klamalar›, kendi hukuk tan›mazl›klar›n› dayatmaktan, iade yönünde bask› kurmaya çal›ﬂmaktan
baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
Faﬂizm aç›s›ndan do¤al olan da
budur; gerekti¤inde kendi hukuklar›n›, yasalar›n› da bir yana b›rak›p hep
bask›yla sonuç almak isterler.
◆ “Bruges Ceza Mahkemesi’nin
verdi¤i kararda büyük etkisi olan Federal Savc› Johan Delmulle’nin
DHKP-C taraf›ndan ölümle tehdit
edildi¤i ö¤renildi” (Milliyet, 7 Mart)
deniliyor.
Peki kim, nereden ö¤renmiﬂ,
DHKP-C nas›l tehdit etmiﬂ; tüm bu
sorular›n cevab› yoktur. Haberin
bir tek amac› vard›r. Terörizm
demagojisine dayanak oluﬂturmak, özellikle Belçika kamuoyunda bu demagojinin etkisini art›rarak, Belçika’n›n faﬂizmle iﬂbirli¤inin sorgulanmas›n› engellemektir.
◆ Henüz temyiz aﬂamas› olan
bir dava adeta kesin kararm›ﬂ gibi,
Türkiye ve Belçika cephesinden
yap›lan aç›klamalar, demokrasi ve
hukuk konusundaki ikiyüzlülü¤ü,
‘ne hukuku ulan!’ zihniyetini bir kez
daha göstermektedir.
◆ Bu yalanlar›n yan›s›ra, ortal›k
komplo teorilerinden geçilmemektedir. Bunlardan biri, “Fehriye Erdal’›
Musa Aso¤lu kaç›rd›¤› halde kendisi
neden gelip teslim oldu. Belçika istihbarat› ile aralar›nda biriniz kaç›n
di¤eriniz gelin ﬂeklinde bir anlaﬂma
m› var?” ﬂeklinde.

mektedir. Fehriye Erdal’›n
hukuki
statülerini bilmelerine ra¤m e n
AKP

Do¤an Medya’n›n çok bilmiﬂ
Belçika muhabiri Zeynel Lüle taraf›ndan ilk olarak yaz›lan, ard›ndan
malum komplo teorisyenlerince yinelenen bu söylem, emperyalistlerle
iﬂbirli¤inin oligarﬂinin karakteri oldu¤unu gizlemek içindir. Devrimcileri “Avrupa’n›n korudu¤u” ﬂeklinde
de karﬂ›m›za ç›kan ve s›radan komplo teorisyenleri de¤il, resmi makamlarca yinelenen bu tür demagojiler,
iﬂbirlikçi iktidarlar›n terörizm dema39
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gojisinin klasik yalanlar›ndan ve
kendi suçlar›n› devrimcilere yükleme
manevralar›ndan biridir. Zeynel Lüle
ise, o “parlak zekas›”n›n ürününü neye dayand›rd›¤›n› aç›klamaktan acizdir. Burjuva medyan›n, “devrimciler
hakk›nda herﬂeyi yaz›p çizebilirsin,
onlara söz hakk› tan›mana gerek yok,
vuruﬂ serbest” e¤itiminden geçen
Lüle, ne kadar sansasyonel haber yaparsam o kadar yükselirim hayalleri
kuruyorsa, kendisine bas›n ahlak›n›,
halk›n do¤ru haber alma hakk›na
sayg›y› hat›rlatmaktan baﬂka bir ﬂey
gelmez elimizden.
◆ Burada bütün komplo teorilerini s›ralamam›z elbette mümkün de¤ildir. Mahir Kaynak ve k›z› Deniz
Ülke Ar›bo¤an’›n (komplo teorisyenli¤i kal›tsal m› acaba?) bayatlam›ﬂ
komplo teorilerine ise hiç girmeyece¤iz. Sabanc› Center bask›n› üzerine üretilebilecek bütün komplo teoriler üretildi ve cevapland›. ﬁimdi ayn›lar›n› tekrarlamaktan baﬂka yapabilecekleri bir ﬂey kalmad›. Bunlar› ›s›t›p ›s›t›p yeniden piyasaya sürenleri,
kendi beyin kab›zl›klar› ile baﬂbaﬂa
b›rak›yoruz.
Fehriye Erdal’›n zafer iﬂaretine
dahi tahammül edemeyen Rauf Tamer gibi faﬂistlerin, o iﬂarette ifadesini bulan düﬂünceyi, kararl›l›¤› anlamas›n› da zaten beklemiyoruz. Sabanc› A¤as›, zafer iﬂareti yapan resim
nedeniyle bir kere bas›n› f›rçalad› ya;
Rauf Tamer gibileri ﬂimdi O’nun yerine konuﬂuyor, Sabanc›lar’a nas›l
yaranacaklar›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ halde kendilerinden geçiyorlar. Tam bir acizlik
örne¤i sergileyerek, Fehriye’nin zafer iﬂareti yapan parmaklar›n› kesip
resmini basan bas›n da ayn› dertten
muzdarip.
Burjuva bas›n›n, burjuva politikac›lar›n, iktidarlar›n Fehriye Erdal
nezdindeki düﬂmanl›klar›n›n kayna¤›, tekelci burjuvaziden hesap sorulmas›n› y›llard›r hazmedememelerindendir. Yapabilseler, tüm yazarlar›n›, muhabirlerini Fehriye’nin
peﬂine salacaklar.

◆ Mahir Kaynaklar, Rauf Tamerler ne yazacaklar› bilinen isimlerdir.
Bir de, demokrat görünüp güya Türkiye’yi eleﬂtirirken devrimciler hakk›nda ﬂaibe yaratmaktan geri durmayanlar var.
“DHKP-C ad›na cinayet üstlenilirken, haz›rl›¤› çayc› olarak çal›ﬂan
Fehriye Erdal'›n yapt›¤› öne sürüldü.
Do¤rulanmayan bir iddiaya göre ise,
o iﬂi ayarlayan ﬂirket, polis müdürlerinden Hüseyin Kocada¤ ile ba¤lant›l›yd›.” (Umur Talu, Sabah, 2 Mart)
“Susurluk iliﬂkileri çerçevesinde,
Fehriye Erdal'›n üyesi oldu¤u yasa
d›ﬂ› örgütle ilgili önemli ba¤lant›lar
da ortaya ç›km›ﬂ, ancak bunlar›n sonuna kadar gidilmemiﬂtir.” (Okay
Gönensin, 3 Mart Vatan)
Hem “do¤rulanmad›¤›n›” söylüyor hem de dolayl› ﬂekilde ayn› yalan› tekrarl›yor. Bu mu demokratl›k!

“Önemli ba¤lant›lar” diyor bir baﬂkas› ama somut bir tek ﬂey söyleyemiyor, o Susurlukçular’›n en çok
“Fehriye Erdal'›n üyesi oldu¤u yasa
d›ﬂ› örgüte” yönelik infazlar, katliamlar gerçekleﬂtirdi¤ini bilip bilmezden geliyor.
Susurlukçular’la devrimcilerin
ad›n› birarada anmay›, b›rak›n da faﬂistler, tescilli anti-komünistler yaps›n. “Belçika nihayet do¤ruyu gördü...DHKP-C’nin ‘terörist bir grup’
ilan edilmesi çok daha önemli” (M.
Ali Birand, 3 Mart Posta) diyerek,
faﬂizmin terörizm demagojisine alk›ﬂa durman›n neresi demokratl›k! Oligarﬂik devletle bu kadar paralelleﬂme
bir demokrat aç›s›ndan sadece utanç
olmal›, ﬂapkas›n› önüne al›p düﬂünmelidir. Sabanc›lar’›n avukatl›¤›na
soyunmak, kendine demokrat›m diyenlerin iﬂi olamaz, olmamal›d›r.
Bak›n, “Belçika yönetiminin gö-

zümüzün içine baka baka ‘Fehriye’yi
elimizden kaçırdık’ demesi kanımıza
dokundu.” (Fatih Böhürler, 3 Mart
Star) diyenler ne kadar aç›k sözlü bir
ﬂekilde, kendilerini Sabanc› ile özdeﬂleﬂtiriyorlar. Sizler de ya demokrat olun, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n meﬂrulu¤unu destekleyin, ya da Sabanc›lar’› daha aleni savunun ve o çok
eleﬂtirdi¤iniz terörizm demagojisine
aç›kça yedeklenin.
Çünkü, Fehriye Erdal üzerinden
geliﬂtirilen bütün söylemler, Amerika
ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin terörizm demagojisine dayanmaktad›r. ‹stedikleri ﬂudur: Biz katledelim, soyal›m, sömürelim ama kimse hesap sormas›n,
halklar›n ve onlar›n öncülerinin meﬂru ﬂiddetiyle yüzyüze gelmeyelim.
Fehriye Erdal’›n iadesi üzerine histerik ç›¤l›klar atanlar, sadece ve sadece
buna hizmet edenlerdir. Gerisi laf-û
güzaft›r.

Knokke Davas› tutsaklar›na özgürlük!
y›ﬂla tutukland›.
Yasalar›n› “ibret-i
alem” üzerine kuran
bir sistem, devrimcileri, faﬂizme karﬂ›
savaﬂanlar› y›ld›ramaz, sadece kendi
hukukuna darbeler
vurur. Üç devrimcinin esaretine
derhal son verilmeli, hukuksuzluk bütün sonuçlar›yla ortadan
kald›r›lmal›d›r.
Avrupa ve Türkiye’nin tüm
duyarl›, demokrat, devrimcilerini, hukukçular›n› bu zihniyetin
karﬂ›s›na dikilmeye, tutsak Türkiyeli devrimcilerle dayan›ﬂma
içinde olmaya ça¤›r›yoruz. 3
devrimcinin özgürlü¤ü talebini,
bulundu¤umuz her yerde yükseltelim, Belçika makamlar›ndan
hukuksuzlu¤a son verilmesini isteyelim, gönderece¤imiz kartlar, mektuplar ile tutsaklarla dayan›ﬂma
içinde olal›m.
Mektup/kart göndermek için, Musa Aso¤lu, Kaya
Saz ve ﬁükriye Akar Özordulu’nun adresleri:
Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Brugge / Belgium

3 devrimci, Amerikan emperyalizminin terör demagojisine yedeklenen ve Türkiye faﬂizminin DGM
savc›lar›n› aratmayan, Belçika Federal Baﬂsavc›s›
Delmulle’nin iste¤i ile tutukland›lar.
Musa Aso¤lu, Kaya Saz ve ﬁükriye Akar Özordulu mahkeme salonunda kelepçelenerek götürüldükleri, Brugges Hapishanesi’nde tecritte tutuluyorlar.
Türkiyeli 3 devrimcinin tutsakl›¤›, faﬂizme verilen
en büyük desteklerden biridir. Bütün suçlar›, Türkiye’de milyonlarca insan›m›z› aç b›rakan, yüzbinlerin
kan›n› döken bir rejime karﬂ›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesi vermekti. Belçika burjuva
hukukunun görülmedik ﬂekilde zorlanmas›yla verilen
karar, bu ülkeyi, Amerikan terör demagojisine bir
ad›m daha yaklaﬂt›rm›ﬂt›r. Faﬂizme karﬂ› savaﬂanlara
kelepçe takarak, faﬂizmin sad›k müttefiki olduklar›n›
kan›tlam›ﬂlard›r. Belçika devletinin ABD emperyalizminin tehditleri karﬂ›s›nda kendi yasa maddelerini
dahi de¤iﬂtirdi¤i zaten bilinen bir gerçekti.
Baﬂsavc›, böyle bir karar›n, devrimcilerin “terörist”
olarak gösterilmesinin neden gerekli oldu¤unu çok
aç›k bir biçimde ﬂöyle ifade ediyordu;
“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. Hiçbir hukukta böyle bir ifadenin
meﬂrulu¤u yoktur. ‹bret-i alem olsun diye, mahkeme
salonundan kelepçelenenler de bu gayrimeﬂru anla40
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Belçika, Faﬂizme Hizmet
‹çin Daha Neler Yapacak?
Belçika hükümetinin baﬂtan beri,
Fehriye Erdal’› iade etme, faﬂizme yaranmak için yarg›s› üzerinde bask›
kurma giriﬂimleri bilinmektedir. Bruge Mahkemesi’ne özel olarak atanan
savc›n›n marifetleri sonucu, Knokke
operasyonundan y›llar sonra ç›kar›lan
bir yasay› geriye iﬂletip, DHKP-C’yi
“terörist” ilan ederek, devrimcilere cezalar vererek, Türkiye faﬂizmine yaranmada bir ad›m daha atm›ﬂt›r.
Ancak Belçika, faﬂizmin s›rt›n› s›vazlayaca¤›n› bekliyorsa yan›l›yor.
Yasalar›n›z› bir yana b›raksan›z da faﬂizme yaranamazs›n›z. Tekelci sermayeye vurulan darbeyi beyninde hisseden ve “benim de¤erli iﬂ adamam› öldürdüler” diye salyalar saçarak “ille
de Fehriye’yi verin” ç›¤l›klar›n›n at›ld›¤›, “Fehriye’nin de Öcalan gibi ‘paketlenmesi’ için CIA’ya baﬂvuruldu¤u”nun aleni tart›ﬂ›ld›¤› bir rejimi, sadece devrimcilerin kan›n› sunarak tatmin edebilirsiniz!
Adalet Bakanı Laurette Onkelinx’in, Fehriye Erdal'›n Türkiye'ye iadesine iliﬂkin bir soruya verdi¤i, “Erdal art›k bir terörist. DHKP-C terör
örgütü. Türkiye'de ölüm cezas› yok.
Belçika adaleti bunlar› de¤erlendirecek” cevab›yla, o meﬂhur “ba¤›ms›z
yarg›s›na” müdahale etmesi, D›ﬂiﬂleri
Bakan› Karel de Gucht’›n Abdullah
Gül'ü arayarak, sözler vermesi de bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmeyecektir. Sadece,
faﬂizmle iﬂbirli¤i suçunu katmerleﬂtirecek, Belçika burjuva hukukunun aln›ndaki kara lekeyi büyütecektir.
Türkiye, Belçika devletinin “bir
s›navda oldu¤unu” söylüyor. Faﬂizmin istekleri yerine getirirse, s›nav›
geçmiﬂ olacak! Do¤rudur, bu bir s›navd›r. Burjuva demokrasisinin faﬂizme boyun e¤ip e¤meyece¤i s›nav›d›r.
ﬁu ana kadar faﬂizme boyun e¤ilmiﬂ
ve burjuva demokrasisinin, siyasi ekonomik ç›karlar sözkonusu oldu¤unda
nas›l bir kenara b›rak›ld›¤›, hapishanelerinde insanlar›n diri diri yak›ld›¤› bir
faﬂist rejimle nas›l iﬂbirli¤i içine gerildi¤i herkesçe görülmüﬂtür.
Belçika, faﬂizmin istekleri için daha ne yapacak, merak ediyoruz. Mese-

la, ünlü Paraﬂütçü Birlikleri, Susurluk
ölüm mangalar› ile birlikte halk›m›za
karﬂ› savaﬂa gönderebilir. Kongo Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›n›n önderi Patrice
Lumumba’y› önce katledip sonra cesedini resmen parçalara ay›r›p ard›ndan asitle eriterek yokedenlerle, dört
duvar aras›ndaki tutsak kad›nlar› diri
diri yakanlar›n birbirine ö¤retecekleri
çok ﬂey vard›r.
“Bruges’lü küçük bir komiser”
Lumumba ve iki yoldaﬂ›n› nas›l parçalay›p yakt›klar›n› anlat›rken ﬂöyle diyordu; “üç uluslararas› ﬂahsiyetin cesediyle baﬂbaﬂa kalm›ﬂt›m. Bütün Belçikal› yetkililer oradayd›, ama hiçbir
ﬂey yapmad›lar. Önce cesaretimizi
toplamak için iyice içtik. En zoru cesetleri parçalamakt›. Bütün gece eritmeye çal›ﬂt›k. Sadece diﬂler kald›. Kokuyu üzerimden atabilmek için 3 kere
y›kand›m.” (16.05.2000 Hürriyet)
Bruges Mahkemesi’nin karar›yla
baﬂlayan ve devam ettirilen süreçte,
Belçika devleti, faﬂizmle savaﬂanlara
karﬂ› iﬂledi¤i suçun kirini üzerinden
atmak için kaç kez “y›kanacak”, bunu
da tarih gösterecektir.
Ama burjuva demokrasisi için,
halklara karﬂ› iﬂledikleri suçlar›n hiçbir önemi yoktur.
Mesela, bir gün ç›k›p; 700 bin insan›n katledildi¤i Ruanda’da “ölümlerin 52 bininden biz sorumluyuz” diye
ucuz günahlar ç›kard›klar› gibi, Lumumba için 40 y›l sonra gelen itiraflar
gibi; “Türkiye halk›n›n bask›ya, sömürüye karﬂ› mücadelesinde biz faﬂizmle iﬂbirli¤i yapt›k” itiraflar›nda bulunup iﬂin içinden ç›karlar.
Ama tarih, asla böyle yazmayacak,
yaﬂanan hiçbir ﬂeye onlar›n gözüyle
bakmayacak, faﬂizmle iﬂbirli¤ini affetmeyecektir.
Faﬂizmin zulmü alt›nda inleyen
Türkiye halk› da yalanlara ve terörizm demagojisine de¤il, tarihin sesine kulak verecektir.
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Mültecilere Pranga!
‹ngiliz emperyalizmin insana ‘hayvan
muamelesi’ yapma konusunda bir ad›m daha
atmaya haz›rlan›yor.
Siyasi s›¤›nma talep
edecek olan mültecilerin ayaklar›na
pranga tak›lacak. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›
bu amaçla 800 yeni pranga sipariﬂi
vermiﬂ bile.
Evet, t›pk› hayvanlar gibi!
T›pk›, kölelik döneminde, sömürgecilik y›llar›nda oldu¤u gibi!
Halklar› aç b›rak, zulmet, topraklar›nda yaﬂayamaz hale getir,
sonra da “sizi istemiyoruz” diyerek
akla gelmedik zulüm yöntemleri
uygula, aﬂa¤›la; emperyalizm kendini daha aç›k nas›l anlatabilirdi ki!

ABD Elçilikleri Resmen
Terör Üssü Oluyor
Amerikan emperyalizmi kontrgerilla yöntemlerini yasallaﬂt›rmaya
devam ediyor. New York Times Gazetesi’nin haberine göre, ABD, onlarca ülkede bulunan elçiliklerine
özel timler yerleﬂtirme karar› ald›.
Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki ABD Büyükelçilikleri’ne yerleﬂtirilecek özel timler, istihbarat, “teröristleri da¤›tmak, yakalamak ve öldürmek” gibi yetkilere sahip olacak.
ABD elçilikleri zaten halklara
karﬂ› savaﬂ üslerinin baﬂ›ndayd›,
ﬂimdi aleni olarak kontrgerilla merkezleri, terör üssü oluyor. Bundan
daha aç›k bir terörizm var m›?

“CIA ‹ﬂkencelerine
Yatakl›k Yapt›k”
CIA iﬂkence uçaklar›n›n Avrupa
ülkelerini kulland›¤› netleﬂmiﬂti. ‹lk
itiraf ‹ngiltere’den geldi. Hükümet,
kaç iﬂkence uça¤›n›n inip kalkt›¤›n›
sefer say›lar›yla birlikte itiraf etti.

hayat›n
içindeki

teori Kad›n›n özgürleﬂmesi
ve Sabolar’›n Yolu

Kad›n Sorunu ve Feminizm -2
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! Sohbetimize geçen haftaki konumuzun farkl› boyutlar›n› tart›ﬂarak devam ediyoruz. Sözümüzün
baﬂ›nda kad›n okurlar›m›z›n ve burada Özlem arkadaﬂ›m›z›n 8
Mart’›n› da kutluyoruz. 8 Mart çok
önemli bir tarihsel mirast›r, bu mirasa ülkemiz devriminde de önemli
katk›lar yap›lm›ﬂt›r; Yürüyüﬂ’ün kad›n okurlar›n›n bu miras› lay›k›yla
taﬂ›yacaklar›na inan›yoruz. Ki bugünkü tart›ﬂmam›z›n bir bölümü de
zaten bu miras›n gelece¤e taﬂ›nmas›
üzerinedir. Evet Özlem arkadaﬂ, 8
Mart’›n›z nas›l geçti diye sorarak ilk
sözü sana vereyim.

Özlem: Beyaz›t’taki mitingimiz güzeldi, coﬂkuluydu. Direnen
kad›nlar›m›zla, önder kad›n yoldaﬂlar›m›zla gurur duyduk bir kez daha. Onlardan taze güç ald›k. Ama
eksikti; üç ayr› yerde miting oldu¤u
için eksik bir 8 Mart’t›, alanlara iﬂçi
kad›nlar›, k›z ö¤rencileri, ev kad›nlar›n› daha fazla taﬂ›yamad›¤›m›z
için eksikti. Bu tabii mücadelenin
genel seyrinden ba¤›ms›z olmamakla birlikte, bu konuda özel olarak
yapmam›z gerekenler oldu¤unu da
ortadan kald›rm›yor. Bu aç›dan
HÖC’lülerin 8 Mart eylemlerinde
taﬂ›d›klar› “Sabolar’›n Yolunday›z”
slogan› çok önemlidir. Çünkü Sabo,
tüm hayat›yla, mücadelesiyle, geldi¤i yerle, kad›n›n kurtuluﬂu ve kad›n›n özgürleﬂmesi aç›s›ndan baﬂl›
baﬂ›na bir perspektiftir. Kad›nlar
için baﬂl› baﬂ›na bir yoldur. Sadece
devrimci kad›nlar için de¤il, tüm
emekçi kad›nlar için bir yoldur Sabolar’›n yolu.
Kemal: ‹stersen kulland›¤›n
kad›n›n özgürleﬂmesi kavram›ndan
devam edelim.
Özlem: “Kad›n›n özgürleﬂme-

si”, kavram› kimin kulland›¤›na
ba¤l› olarak içeri¤i de de¤iﬂen bir
kavramd›r.
“Kad›n›n özgürleﬂmesi”ni, gelenekleri, siyaseti, sosyo-ekonomik
koﬂullar›yla, kültürüyle, ahlak›yla
düzenin bütününe karﬂ› bir mücadele olarak ele almak yerine, sadece
erke¤e karﬂ› bir mücadele olarak
almak, küçük-burjuvazinin “kad›n
özgürlü¤ü” tan›m›d›r. O özgürleﬂmeyi, evdeki kocas›ndan veya bir
örgütün, kurumun çat›s› alt›ndaki
erkekten kurtulmak olarak anl›yor.
(Özgür ol, hayat›n› yaﬂa vs. diye ifade edilen burjuvazinin en pespaye
özgürlük tan›m›na burada girmiyorum.)
Bu bir özgürleﬂme de¤ildir. Çünkü özgürlük tan›m›n›n sistemle ba¤›n› koparmamaktad›r. Özgürlük,
bir düﬂünce ve bir durumdur. Beyinde ve pratikte bir kopuﬂtur. Sistemin
sosyal, kültürel, siyasal, ahlaki tüm
zincirleriyle ba¤l› birinin sadece erkekten ba¤›ms›zlaﬂmas›yla özgür
kad›n tan›m›n› yapmak, mümkün
de¤ildir.
Kad›n›n özgürleﬂmesi, öncelikle
bir sistem sorunu olarak görülmek
durumundad›r; dolay›s›yla, tam ve
gerçek anlamda bir kad›n özgürleﬂmesi, o özgürleﬂmenin sosyo-ekonomik koﬂullar›n› yaratacak bir sistem de¤iﬂikli¤ini gerektirir.
Bu sistem elbette sosyalizmdir.
Tam ve kitlesel özgürleﬂmenin koﬂulu oradad›r. Fakat bu mücadele
ayn› zamanda bugünden verilecek
bir mücadeledir. Peki bugün o özgürleﬂme nas›l ifadesini bulacak?
Onu da ﬂöyle tan›mlayabiliriz: Kad›n›n özgürleﬂmesi, tüm ekonomik, feodal, kültürel, siyasal bask›lara karﬂ› ç›kabilmesi, onlar›n
kendisine dayatt›¤› statüleri parçalayabilmesi ve onlara ra¤men
kendi iradesini, düﬂüncesini hakim k›labilmesi, hayat›n her ala42
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n›nda söz ve karar hakk›n› söke
söke kullanabilmesidir.
‹ﬂte bu nedenle, özgür kad›n direnen kad›nd›r, mücadele eden kad›nd›r diyoruz. Geçen sohbetimizde
de söylendi¤i gibi bunun d›ﬂ›ndaki
bir özgürlük tan›m›, burjuvazinin
empoze etti¤i özgürlük kal›b› içinde
bir yere oturabilir ancak. Buradan
hareketle bakt›¤›m›zda, kad›n›n özgürleﬂmesi yolunda ülkemiz devrimci hareketinin hiç de küçümsenmeyecek bir mesafe katetti¤i aç›kt›r.
O dönemleri yaﬂamad›m ama tarihsel olarak biliyorum ki, 1960’lar›n
ikinci yar›s›nda geliﬂen mücadelede
kad›nlar›n kat›l›m› ve devrim mücadelesindeki etkinlikleri daha s›n›rl›d›r. 70’lerde gerek liseli, üniversiteli, gerekse de emekçi kad›nlar›n kat›l›m› daha da artm›ﬂt›r ama mücadele içindeki etkinlikleri bu kat›l›ma oranla yine de geridir. 80’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren kad›nlar›n mücadeleye kat›l›m› hem
kitlesel, hem etkinlik aç›s›ndan daha büyük bir ivme kazanm›ﬂt›r. Bunu özellikle devrimci harekette çok
daha somut görürüz.

Mazlum: Sürecin böyle bir geliﬂim seyri izlemesi do¤ald›r. 60’lar›n sonundaki kat›l›mlarla baﬂlayan
mücadele, önyarg›lar› k›ra k›ra, kad›nlara, genç k›zlar›m›za biçilen statüleri parçalaya parçalaya bugüne
gelmiﬂtir. Bugünkü düzey yeterli
midir, elbette de¤ildir ama sen de
iﬂaret ettin, bu geliﬂme sürecektir.
Özlem’in kad›n›n özgürleﬂmesine iliﬂkin çizdi¤i çerçeve, son derece önemli. Maddeleﬂtirmekte yarar
var:
Tüm ekonomik, feodal, kültürel, siyasal bask›lara karﬂ› ç›kabilecek,
onlar›n yani düzenin dayatt›¤›
statüleri, yani kiﬂili¤i, kültürü
parçalayacak,

Ö
onlara ra¤men kendi iradesini,
düﬂüncesini hakim k›labilecek,
hayat›n her alan›nda söz ve karar hakk›n› söke söke kullanabilecek.
Bu ölçülere vurarak hangi kad›n›n gerçekten özgürleﬂip özgürleﬂemedi¤ini görebiliriz. Mesela Feminist gruplarda yeralanlar. Kendi tan›mlar›na göre, kendilerini özgürleﬂtirmiﬂ kad›nlar onlar. Evde eﬂleri
varsa, onlara hesap vermiyorlar.
Gecenin istedikleri vaktinde soka¤a
ç›kmakta özgürler, kendi baﬂlar›na
politika yapabiliyorlar... Evet, bunlar tamam; ama geçen y›l ki 8
Mart’› hat›rlayal›m mesela; faﬂizm
Beyaz›t’ta kad›nlar› coplad›¤›nda
onlar, iki gün önce kendi mitinglerinde “inad›na isyan” dedikleri halde faﬂizmin karﬂ›s›na ç›kamad›lar.
‹syan edemediler o zulme. Kad›n
örgütleri o tavr›n sorgulamas›n›
yapm›ﬂlar m›d›r kendi içlerinde bilmiyorum. Bizim bildi¤imiz böyle
bir sorgulama yapmad›klar›d›r. Demek ki asl›nda siyasal sistemden özgürleﬂtirememiﬂler kendilerini. ‹syanlar› “erke¤e” ama erkek egemen
faﬂizme yönelemiyor. Demek ki özgürleﬂtirememiﬂler kendilerini.

Kemal: Tan›mlamada bir örnek olmas› aç›s›ndan, devrimci tutsaklar kendilerine niye “özgür tutsak” diyorlar mesela. Hapisler, hem
de hücrelerde. Ama onlar›n “özgür
tutsak” olmalar› esprisi, kad›n› erke¤iyle tüm düzen ba¤lar›n› kopart›p atabilme iradesini göstermelerindedir. Buyur, devam et sen..
Mazlum: ‹syan, kime karﬂ›?
Özgürlük, kimden? Sorular bunlar.
Mesela bunun yans›mas›n› feministlerin “geceler de bizim olacak”
slogan›nda da bulabiliriz. Bu sloganla yürürken, kimi hedefliyorsunuz, düﬂman›n›z kim, kime karﬂ› savaﬂ›yorsunuz? diye sorsak, “erkekler” diyecekler san›r›m. Düﬂman›
belirsiz bir savaﬂt›r bu; dolay›s›yla
asl›nda bir savaﬂ de¤ildir. Kad›nlar
niye geceleri soka¤a ç›kam›yor, kim
bunun sorumlusu? Sokaklar› güvensiz hale getiren kim? Sokaklara çeteleri, yozlaﬂmay› egemen k›lan

kim?.. Bu sorular soruldu¤unda, o
zaman özgürlü¤ün de kimden ve nas›l kazan›laca¤› daha net anlaﬂ›l›r.
Sadece “erke¤e” baﬂ kald›rarak
hiçbir kad›n özgürleﬂemez. Sohbetimizin ilk bölümünde sözünü etti¤imiz “cins ayr›mc›l›¤›” temelindeki
bir bak›ﬂ aç›s›d›r bu.
Sorular› tam sorarlarsa, bu kez
özgürlü¤ü, düzene karﬂ› her yönüyle savaﬂ içinde elde etmeleri gerçe¤iyle yüzyüze kalacaklard›r. Kimi
bir yan›lg› içindedir, kimi ise, zaten
bununla yüzyüze kalmamak için o
sorular› sormamaktad›r.
Onlar›n gündemlerinde, özgürlük anlay›ﬂlar›nda genel olarak bu
kaç›ﬂ vard›r. Örneklere devam edeyim: E¤er kad›n iki kere eziliyorsa,
hapishanedeki kad›n üç kere eziliyor. Peki “hapishanedeki kad›n” niye kad›n hareketlerinin gündemine
girmiyor? “Diri diri yak›lan kad›nlar” niye feminist, sosyalist feminist
hareketlerin gündemi olmuyor.
Emekçi kad›n›n günlük, sürekli, kesintisiz ezilmiﬂli¤ine dair bir gündemleri de yoktur. Tav›r aç›klad›klar›, eylem yapt›klar› olaylar hep
burjuva bas›n›n ﬂiﬂirip gündemleﬂtirdi¤i olaylard›r.

Kemal: Gece soka¤a ç›kma
konusunun bir benzeri de “Töre cinayetleri”ne nas›l karﬂ› ç›k›ld›¤›d›r?
O törelerin kayna¤› olan aﬂiret
düzenine, feodal geleneklere, toprak a¤al›¤›na karﬂ› bir tespit, bir
vurgu bile yoktur ço¤u kez, o kadar
s›¤d›r. Düzen partilerinin toprak
a¤alar›n›, aﬂiret reislerini meclise
taﬂ›mas›na karﬂ› ç›kmayan biri töre
cinayetlerine karﬂ› ç›kamaz. Ç›karsa
da iﬂte böyle s›¤ bir yaklaﬂ›m ç›kar
ortaya. K›sacas›, kad›n›n özgürlü¤ü,
haklar› sistem sorunundan kopar›ld›¤›nda, genel kad›n kitlesi aç›s›ndan da, ﬂu veya bu biçimde bir mücadele içindeki kad›n aç›s›ndan da
çarp›k ve yüzeysel yaklaﬂ›mlar›n
ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r.
Gerçekten de samimi ve militanca kad›n›n toplumsal ve kiﬂisel özgürleﬂmesinden yana olan bir feminist, bu mücadelede ›srarl› olursa,
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zgürlük, bir düﬂünce ve bir durumdur. Beyinde ve pratikte bir kopuﬂtur. Sistemin sosyal, kültürel, siyasal, ahlaki tüm zincirleriyle ba¤l›
birinin sadece erkekten ba¤›ms›zlaﬂmas›yla özgür kad›n tan›m›n›
yapmak, mümkün de¤ildir.
Kad›n›n özgürleﬂmesi, öncelikle
bir sistem sorunu olarak görülmek
durumundad›r.

kararl›, sorgulay›c› olursa, bu mücadele onu asl›nda sosyalist saflara
getirir. Çünkü att›¤› her ad›mda, sistem gerçe¤iyle karﬂ›laﬂ›r. Ekonomik-demokratik mücadele, nas›l ki
kitleleri devrim mücadelesine kanalize eden bir iﬂlev görürse, demokratik muhteval› bir mücadele olarak
kad›n haklar› mücadelesi de kendi
mant›ksal geliﬂiminde böyle geliﬂmesi gerekir. Nitekim böyle örnekler vard›r. (Geçen hafta da konuﬂtu¤umuz gibi, e¤er biri sosyalizmden
feminizme gidiyorsa, orada ideolojik, tarihsel ve mant›ksal geliﬂim
zinciri tersine çevrilmiﬂtir.) Bu anlamda kad›nlar›n özgürleﬂmesini ve
mücadeleye kat›lmas›n› sa¤lamak,
onlara gerçek özgürleﬂmenin adresini gösterirken, somut olarak da
ekonomik-demokratik mücadele
anlam›nda kad›nlar›n haklar ve özgürlükler mücadelesini geliﬂtirmekten geçer. Bu iﬂ “kota”larla olmaz.
Sen ne diyorsun bu “kota”lar konusunda Özlem?

Özlem: Onu birazdan cevaplay›m istersen. Biraz önce kad›n haklar›, özgürlü¤ü için mücadele, kad›nlar› sosyalist saflara getirecektir
dedin ya. San›r›m Günay Ö¤rener
yoldaﬂ›m›z tam da buna bir örnek.
Ölüm orucu ﬂehidimiz Günay’›n
kendi geliﬂimini anlatt›¤› bir mektubundan bir bölüm okuyay›m:
“E.'un benden devrimci olabilece¤ine inanmas› biraz zordu do¤rusu... Herﬂeyden önce tip itibariyle
kaybediyordum. K›sac›k saçlar›m,
fular›m, aya¤›mdan hiç ç›kmayan
kotum, koca yele¤imle, tak›lar›mla
pek garip görünüyordum do¤rusu.
Devrimci çevrelerdeki k›zlar›n hiç
birine benzer bir halim-tavr›m yok-

tu.
Bir de üstüne feminist damar›m›,
çok bilmiﬂli¤imi, hafiften de ukalal›¤›m›, bir de keçi gibi inatç›l›¤›m›
ekleyin. Elime de sabah akﬂam
elimde sürükledi¤im koca resim
çantam› verin. Avrupal›-çal›ﬂan
‘kendi hayat›n› kazanm›ﬂ’ kad›nlar›
örnek alan düﬂünce tarz›mla pek
‘hoﬂ’ bir tiptim do¤rusu. Moday›
protesto eden bir modaya dahil olmuﬂtum.
Bizim oralarda ‘Bir yan›m harman savuruyor, bir yan›m kavurga
kavuruyor.’ derler. Ben de tam öyleydim iﬂte. Bir yandan Avrupa'n›n
kültürünü benimsiyor, öbür yandan
kapitalizmin ülkemdeki ve dünyadaki sonuçlar›ndan nefret ediyordum.
Düﬂüncelerim epey kar›ﬂ›kt›. Çözümlemeye çal›ﬂ›yordum.”
Günay’›n bir feministten fark›,
kad›n›n ezilmesi, ikinci s›n›f say›lmas› dahil, nefret etti¤i ﬂeylerin emperyalizmden, faﬂizmden kaynakland›¤›n› gördü¤ü noktada, onlarla
mücadeleden kaçmay›p devam etmesidir. Bu geliﬂmede ikinci bir
aﬂama daha var; bu mücadelenin
kad›n olarak cinsel sald›r›lar da dahil olmak üzere, büyük bedeller
ödemeyi gerektirdi¤ini gördü¤ü
ikinci noktada da geri dönmemiﬂtir
Günay. Ve devrimin saf›na gelmiﬂtir. Peki bitmiﬂ midir kad›n olarak
mücadelesi? Hay›r.

Mazlum: Nas›l hay›r yani? Bu
cüreti göstererek devrimci olmuﬂ,
baﬂka deyiﬂle bir kad›n olarak kendini özgürleﬂtirmiﬂ ve tüm kad›nlar›n ve tüm halk›n özgürlü¤ü için
mücadele ediyor. Tart›ﬂt›¤›m›z konu
aç›s›ndan var›lacak nokta bu de¤il
mi zaten?

K

ad›n›n özgürleﬂmesi, tüm ekonomik,
feodal, kültürel, siyasal bask›lara karﬂ›
ç›kabilmesi, onlar›n kendisine dayatt›¤› statüleri parçalayabilmesi ve onlara
ra¤men kendi iradesini, düﬂüncesini
hakim k›labilmesi, hayat›n her alan›nda söz ve karar hakk›n› söke söke kullanabilmesidir.

Özlem: Biraz önce senin de
maddelendirdi¤in tan›m› hat›rlatay›m. Düzenin dayatt›¤› statüleri,
yani düzen kiﬂili¤ini, kültürünü
parçalamaktan sözetmiﬂtik. Bizim
kad›n arkadaﬂlarla en çok tart›ﬂt›¤›m›z konu buras›d›r asl›nda.
Önderimizin bir sözü var. ﬁöyle
diyordu bize: "De¤iﬂmek istiyorsan›z, devrimci savaﬂç› olmak istiyorsan›z önce kad›n›, her boyutuyla düzenden kopuﬂunu sa¤layan devrimci
kad›n tipini çözümleyecek ve ona
sahip olman›n savaﬂ›n› da baﬂlatacaks›n›z. Bu, kad›n›n günlük yaﬂam›nda ailede, duygusal tercihlerde
ve devrimci mücadele içerisinde
onur savaﬂ›d›r. Bu onur kazan›lmadan gerçek bir zafer kazan›lamaz."
Devrimci saflara gelen kad›nlar›n vermesi gereken böyle bir mücadele sözkonusudur.

Kemal: Elbette hepimiz ﬂu veya bu biçimde bu düzen içinden geliyoruz. Düzenin hepimizde az ya
da çok kal›nt›lar› var. Devrimci olmak bunlardan an›nda kurtulmak
anlam›na gelmiyor. Hepimiz devrimci mücadele içinde, ayn› zamanda düzenin üzerimizdeki eski veya
güncel etkilerinden kurtulma savaﬂ›
veriyoruz. Ama san›r›m kad›n arkadaﬂlar için, erkeklerden k›smen
farkl› olarak bu daha da uzun süreli,
daha da zorlu bir savaﬂ demek.
Burada bir baﬂka yan›lg›ya daha
de¤inmek gerekir. “Kad›n sorununun çözümü” dendi¤inde, hemen
akla erke¤in yeni statüyü kabullenememesi geliyor. Kuﬂkusuz bu tümüyle yanl›ﬂ de¤ildir. Devrimci saflar içinde bile bu türden “direniﬂ”lerle karﬂ›laﬂ›labiliyor. Ama yine de kad›n sorununu bu yanla s›n›rlamak eksik bir düﬂüncedir. Çünkü,
binlerce y›l›n al›ﬂkanl›klar›yla, gelenekleriyle oluﬂturulmuﬂ statülerin
de¤iﬂmesinde, kad›nlar da bir direniﬂ oda¤›d›r. Sosyalist toplumda
da kad›n sorununun çözümünde,
hem erkeklerden, hem kad›nlardan
kaynaklanan bir direniﬂ olacakt›r.
Binlerce y›l›n al›ﬂkanl›klar›n›, sosyal, kültürel statülerini bir anda de¤iﬂtirmek, insanlar› bugünden yar›44
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na dönüﬂtürmek mümkün de¤ildir.
‹kinci s›n›f vatandaﬂl›ktan, e¤itimsizlikten, cinsel meta olarak kullan›lmaktan ya da en çok, burjuvazinin vitrinini süsleyen bir araç olmaktan gelen kad›n›n, bir anda toplumun ekonomik, siyasal, sosyal
kurumlar›n›n yöneticileri, kurmaylar› haline gelmesi mümkün de¤ildir... Sen ne düﬂünüyorsun bu dedi¤ime iliﬂkin Özlem?

Özlem: Evet. Bu savaﬂ kolay
kazan›lm›yor. Devrimci olmaya yöneldi¤imizde babalar›m›zdan, erkek
kardeﬂlerimizden, toplumun hepinizin bildi¤i “k›z baﬂ›na” diye özetlenebilecek erkek egemen önyarg›lar›ndan kaynaklanan engellerle karﬂ›laﬂt›k hep. Devrimci oldu¤umuzda
da bu tür erkek egemen anlay›ﬂ›n
uzant›s› olan engellemelerle hiç
karﬂ›laﬂmad›¤›m›z söylenemez. En
basitinden görev da¤›l›m›nda tali
görevler verilmesi, kad›n arkadaﬂlar›m›z›n sorumlu, yönetici olarak kabul edilmesinde zorlan›lmas› gibi...
Ama ben yine de daha tehlikeli olan›n kad›n arkadaﬂlar›n bu statüleri
kabul etmesidir diyorum. Çünkü o
zaman zaten sorun çözümsüzleﬂiyor. Ama e¤er kad›n eski statülerde
direnmezse, o zaman çözüm mümkündür. Bu arada önceki sorunu da
cevaplam›ﬂ olay›m. Bu savaﬂ, “kota”larla kazan›lacak bir savaﬂ de¤il.
Bu savaﬂ, bize bahﬂedilecek haklarla, kotalarla de¤il, kendimizin diﬂimizle, t›rna¤›m›zla kazanabilece¤imiz bir savaﬂt›r.
Siyasetin, sosyal ve kültürel yaﬂam›n kap›lar›n› hâlâ kendi erkek
egemenli¤inde tutanlar›n kad›nlara
ﬂu kadar, bu kadar “kota” tan›mas›,
kad›nlar›m›z›n geliﬂmesine hizmet
etmez, sadece bir riyakarl›kt›r. Mesele örgütsel, politik, ideolojik, kültürel olarak o geliﬂimin önünü açmakt›r. Ancak o geliﬂimin önünü açt›ktan sonra, feodal, gerici geleneklerden gelen s›n›rlamalar› ortadan
kald›rmak için iradi müdahaleler
anlaml› ve gereklidir. Suni, zorlama
her yöntem, ters teper. “‹yi niyetle”
yap›lsa bile, kad›n›n geliﬂimimin
önündeki bir engele de dönüﬂebilir.

S
Çünkü burada da yine “d›ﬂtan” bir
yard›m, geliﬂmek, bir yerlere gelmek, iradesini hakim k›lmak için
baﬂkalar›n›n yard›m›na muhtaç olma durumu statüleﬂtirilmiﬂ olur. Bizim kad›na verece¤imiz “kota” de¤il, tarihsel ezilmiﬂli¤inden, ikinci
s›n›fl›¤›ndan silkinmesini sa¤layacak kendine güvenidir.
Burada yeniden Sabolar’›n yoluna dönmek istiyorum. Düzenin güçsüz, elinden iﬂ gelmez, narin, k›r›lgan, kollanmas› gereken kad›n tipine karﬂ› yaﬂam› boyunca savaﬂ vermiﬂtir. Erkek egemen toplumun kat›
kurallar› mücadele için de de karﬂ›s›na ç›km›ﬂ, birçok zorluklara ra¤men bunlar› altedip kendini kan›tlayarak yönetici kadrolar aras›na girmiﬂtir. Onun birlikte çal›ﬂt›¤› kad›n
yoldaﬂlar›na anlatt›¤› hep ﬂunlard›r:
Bir ülkede kad›nlar güçlerini harekete geçirmeden kurtuluﬂ mümkün de¤ildir. Herkesin bunu kavramas› gerekir. Ayr›ca her Devrimci
Sol'cu kad›n, kad›n›n yüzlerce y›ll›k
süren ikincilli¤ini çözümlemek zorundad›r. Devrimci bir kad›n olarak
bu sorumluluk herkesten önce ona
aittir. Devrimci olmak yetmez, devrimci kad›n olmak, kad›n›n özgürleﬂmesi sorumlulu¤uyla hareket etmek gerekir, yoksa hiç kimse bize
bir tak›m haklar bahﬂetmez.
Onunla ilgili bir an› da ﬂöyle anlat›l›yordu; bir kad›n yoldaﬂ›na bir
yaz› yazma görevi verdikten sonra
ﬂunlar› ekliyor:
“Yaz›y› tek baﬂ›na yaz, erkek arkadaﬂlardan yard›m alma. Bunun
feminist e¤ilimler taﬂ›makla bir alakas› yok. Kad›nlar kendi sorunlar›na sahip ç›k›p sorunlar›n› mücadelenin sorunlar› haline getirmeyi ö¤renmedikçe özgürleﬂemezler. Bunun
ilk ad›m› da burada baﬂl›yor. Ufkunu geniﬂletmek ad›na erkek arkadaﬂlarla tart›ﬂmaya filan kalk›ﬂma.
‹htiyaç duyuyorsan kitap iste, kaynak tara ama kendi çabanla hallet.”
Burada ›srarla vurgulanan, kad›n
olarak kendimize güvenimizi kazanmam›zd›r. Çünkü o güven duyulmad›kça, düzenden veya düzen
kültürünün uzant›lar›ndan kaynak-

lanan mevcut statükolar bir ﬂekilde
kabulleniliyor. Sabahat Karataﬂ, kad›nlar›n mücadelesi, özgürleﬂmesi
aç›s›ndan kad›n yoldaﬂlar›m›z için
bir kar makinesi iﬂlevi görmüﬂtür.
Yolu açm›ﬂt›r. Yol art›k aç›kt›r. Kad›n yoldaﬂlar›m›z›n bu yolun ileri
noktalar›na ulaﬂ›p ulaﬂamamalar›
art›k büyük ölçüde kendi çabalar›na
kalm›ﬂt›r. Kimse bizi s›rt›nda taﬂ›mayacakt›r o yolun daha ileriki noktalar›na.

Mazlum: Bu konuda gerçekten ülkemiz kad›nlar›n›n onur duyaca¤› bir tarih ﬂimdiden yaz›ld›. O
yoldan birçok kad›n yoldaﬂ›m›z yürüdü ve yürüyor. Biraz önce Özlem,
60’lar, 70’ler k›yaslamas› yapt›. Bu
k›yaslaman›n bir tezahürü de, büyük direniﬂteki kad›nlar›n yeral›ﬂ›
aç›s›ndan yap›labilir. 1984’den itibaren kad›nlar hapishanelerdeki
mücadelenin içinde daha önde yerald›lar. Ölüm orucu ﬂehitleri say›s›
içindeki kad›nlar›n say›s› çok bariz
bir gösterge olsa gerek. Hapishanelerde, fiziki koﬂullar›n elveriﬂsizli¤ine karﬂ›n, birçok kad›n tutsak, tutsak örgütlenmesinin sorumlu, yönetici kademelerinde yeralm›ﬂt›r. Ama
hapishaneyle s›n›rlay›p haks›zl›k
yapmay›m. Mesela bir Gülsüman’›n, ﬁenay’›n kendine güveni.
Onlar›n röportajlar›n›, mektuplar›n›
okurken özgür kad›n mücadele içindeki kad›nd›r sözü gerçekten çok
daha somutlan›yordu gözümüzün
önünde. B›rak›n ev içinde “erkek
egemenli¤i”ne karﬂ› ç›kmay›; mücadele için eﬂinden boﬂanabilen kararl›l›¤›, çocu¤unu geride b›rakabilmesini... Kad›n sorununun bir parças› da burjuva aile, feodal aile ve
Marksist-Leninist ilkeler üzerine
kurulan aile tart›ﬂmas›d›r. Feministlerde, sosyalist feministler çok konuﬂur bu konularda. Gülsümanlar,
prati¤ini de, teorisini de ortaya koydular. 17 yaﬂ›nda genç k›zlar›m›z silahl› birliklerde komutan oldular...
Bu anlamda diyebiliriz ki, özgür kad›n tan›m› hayat›n içinde netleﬂtirilmiﬂtir. Dedi¤i gibi, yol aç›lm›ﬂt›r,
aç›kt›r. Mesele bu yoldan onbinleri,
yüzbinleri ve milyonlar› geçirebilmektir.
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iyasetin, sosyal ve kültürel yaﬂam›n
kap›lar›n› hâlâ kendi erkek egemenli¤inde tutanlar›n kad›nlara ﬂu
kadar, bu kadar “kota” tan›mas›, kad›nlar›m›z›n geliﬂmesine hizmet etmez, sadece bir riyakarl›kt›r.
Bizim kad›na verece¤imiz “kota” de¤il, tarihsel ezilmiﬂli¤inden, ikinci
s›n›fl›¤›ndan silkinmesini sa¤layacak kendine güvenidir.

Özlem: Kad›nlarla ilgili sözünü etti¤imiz statüler, önyarg›lar, kiﬂilik biçimlenmeleri, sadece kendi
yaﬂam süremizle s›n›rl› de¤il, biny›llar›n yükünü taﬂ›yoruz üzerimizde.
Kad›nlar binlerce y›l e¤itimden,
üretimden, kültürden, sanattan, yönetimden uzak tutuldular. Üretim,
yönetim yetenekleri geliﬂemedi.
Hem fiziki hem de beyinsel iﬂlevlerinde kay›plar verdiler. Binlerce y›lda kaybettiklerinin bir k›sm›n› kapitalizm koﬂullar›nda ald›klar› haklarla yeniden kazand›lar. Ama burjuvazi de geliﬂimimizi bir yerde durdurdu. ﬁimdi biz kendi irademizle aç›yoruz bu yolu. Fiziksel, düﬂünsel,
yönetimsel yetkinlik itibar›yla geriden baﬂlad›¤›m›z bir savaﬂ bu. Bu
nedenle çok kolay biçimde ya varolana teslim olma veya “nihilist” bir
reddiyecilik içinde karﬂ› uçlara savrulunabiliyor.
Bu tarihsel, sosyolojik temeli ﬂunun için hat›rlatmak istedim; kad›n›n özgürleﬂmesi ve kurtuluﬂu, gerek bugün, gerek gelecek aç›s›ndan
tüm ekonomik, siyasi, kültürel ba¤lar›yla ele al›nmad›¤›nda ortaya
ucube sonuçlar ç›k›yor; en genelde
devrimci saflar içinde de böyle. Kad›n›n geliﬂmesini ve özgürleﬂmesini
bu zemine oturtmayanlar, örgütsel,
kadrosal anlamda çarp›k yap›lar ve
çarp›k kiﬂilikler üretmiﬂlerdir. Bunun örneklerini görüyoruz solda.
Sabolar’›n yolu, Sibeller’in, Gülsümanlar’›n bu yolda yaratt›¤› perspektif bu aç›dan önemli.

Kemal: Sevgili okurlar›m›z,
kad›n sorunu ve feminizm sohbetimizi burada noktal›yoruz. ﬁimdilik
hoﬂçakal›n.

halk›n
Cephesi
Ülkemizde ﬂu son birkaç y›l
içinde, kad›n›n kurtuluﬂu konusunda büyük bir rönesans yaﬂanm›ﬂ.
Bilmiyorduk, böyle bir ﬂey de görmemiﬂtik. At›l›m’›n 8 Mart’ta neden
ayr› olduklar›na iliﬂkin baﬂyaz›s›ndan ö¤rendik.
Üç parçal› bir 8 Mart’› geride b›rakt›k. At›l›m, 2 Mart tarihli say›s›nda “Gelece¤i hangi çizgi kazanacak?” baﬂl›kl› yaz›s›yla bizi kad›n rönesans› konusunda ayd›nlat›yor ama niye “ayr›” olduklar›n› yine
izah edemiyor.
8 Mart ayr›ﬂmas›na iliﬂkin 41.
say›m›zda, yine bu köﬂede, “ESP,
neden ayr› oldu¤unu bile aç›klayamayacak bir durumdad›r” demiﬂtik. At›l›m’›n baﬂyaz›s›n› okuduktan
sonra da fikrimiz de¤iﬂmedi. Tersine pekiﬂti. At›l›m’›n niye ayr›ld›¤›n›
aç›klayamad›¤›n› gösteriyor bu baﬂyaz›da.
At›l›m’›n 8 Mart ayr›l›¤›na iliﬂkin baﬂyaz›s›n› özetlemek gerekirse, “asl›nda ayr›l›k nedeni ideolojikti” diyor özetle. Fakat geliﬂmeler
öyle söylemiyor.
Hat›rlanacakt›r, 2005 8 Mart’›nda, At›l›m “biz miting baﬂvurusunu
yapm›ﬂt›k zaten” diyerek ayr›lm›ﬂt›
di¤er devrimcilerden.
Bu y›l, toplant›lar baﬂlad›¤›nda
öyle bir ﬂey sözkonusu de¤ildi. 8
Mart’› tüm güçlerin birlikteli¤iyle
kutlamak için oluﬂturulan platforma
kendileri de ça¤r›ld›. Geldiler, tart›ﬂ›ld›, herkes önerilerini söyledi ve
bu platformda bir karar al›nd›. Karar, feminist-reformist gruplar›n bölücülükte ve devrimcilerden ayr›
yapmakta ›srarl› olduklar›, Kad›köy’e onlar›n baﬂvuru yapt›¤›, bu
nedenle 8 Mart’›n bir miting ﬂeklinde Beyaz›t’ta kutlanmas› yönündeydi. (Sald›r› ihtimali de konuﬂuldu elbette, fazla tart›ﬂ›lmad›, sald›r› olursa, ne yap›laca¤›nda da herkes hemfikirdi zaten.) Demokratik, meﬂru
bir hakk›n nas›l kullan›laca¤›na iliﬂ-

8 Mart ayr›ﬂmas›nda mizah!
kin de program ç›kar›ld›.
Sonra ESP(EKD) geldi ve sanki
o karar al›n›rken kendileri orada de¤ilmiﬂ gibi biz bu karar› kabul etmiyoruz deyip ayr›ld›lar.
At›l›m’›n baﬂyaz›s›nda ileri sürülen “ideolojik” gerekçelerin hiçbiri o toplant›larda gündeme getirilmiﬂ, tart›ﬂ›lm›ﬂ de¤ildir.
AKS‹NE; son toplant›da da ifade ettikleri gibi, ESP “Bu sene 8
Mart'ta Kad›n Platformu’yla ayr›ﬂman›n önemli oldu¤u, devrimcilerin
birleﬂmesinin görev oldu¤u” düﬂüncesindeydi. Ve ESP’nin ayr›ld›¤›
platformda bu söylenene ayk›r› hiçbir yaklaﬂ›m yoktu.
Soru hala ortada duruyor: O zaman niye ayr›ld› ESP?

‹stim arkadan geliyor!
At›l›m’›n baﬂyaz›s›nda söylendi¤ine göre;
“Bize dayat›lan, 8 Mart etkinlikleri somutunda özsel bak›mdan
emekçi kad›nlar› örgütleme ve mücadeleye seferber etmek üzere geliﬂtirdi¤imiz devrimci iradeyi k›rma,
bu hatt› da¤›tma ‘gerici’ çabas›d›r.”
Yapmay›n. 8 Mart’› Beyaz›t’ta
kutlayan tüm gruplar, iﬂi gücü b›rakm›ﬂ, At›l›m’›n emekçi kad›nlar›
örgütlemesini, mücadeleye sevketmesini mi engellemeye çal›ﬂ›yorlard› sizce o kararla?
Bu cümleyi eleﬂtirmek gerçekten
zor. Buradaki mant›ks›zl›¤› neresinden tutup eleﬂtireceksiniz?
At›l›m öyle bir havadaki “Ben
kad›nlar› öyle bir örgütledim, öyle
bir seferber ettim ki, siz hep beraber
bu devrimci iradeyi k›rmaya, da¤›tmaya çal›ﬂ›yorsunuz” diyor...
Ne dedi¤inin fark›nda m›?
ESP önce ayr›lm›ﬂ, ayr›l›k gerekçesini aç›kça ifade etme s›k›nt›s›
yaﬂad›¤›ndan, ayr›l›¤a ideolojik k›l›f giydirmeye çal›ﬂmaktad›r.
46
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“Gerici” diyor. Kim, hangi tav›r
gerici? Devrimci olan ne? 8 Mart’ta
devrimci kad›nlar›n gücünü bölmek
mi? Oligarﬂinin karﬂ›s›na birleﬂik ve
daha güçlü ç›kmak m›, yoksa...
Yoksa, “Biz alana damgam›z›
vurmak istiyoruz.” diyerek bölücülük yapmak m›?
Baﬂyaz›’da söylenmeyen ama
ayr›ld›klar›n› söyledikleri tart›ﬂmada söylemeden duramad›klar› gerekçe budur: “Biz alana damgam›z›
vurmak istiyoruz.”
‹lle de benim damgam olacak diye eylemi bölüyor, sonra bölücülü¤ü, kendisine güzelleme yaparak
izah ediyor. Tabii her sat›r› s›r›t›yor.
Aç›kça zorlama bir yaz› bu.
“Ben damgam› vuraca¤›m” dedi¤inde zaten o tart›ﬂma noktalanm›ﬂt›r. Bundan ötesinde m›zra¤› çuvala s›¤d›rman›n imkan› yoktur.
At›l›m yazar› da bunun imkans›zl›¤›n›n fark›nda olmal› ki, anlat›yor
da anlat›yor, kendisi ikna olmuyor,
bir daha anlat›yor, baﬂka “argümanlar” devreye sokuyor.
Ama olmuyor iﬂte. Olmam›ﬂ.
Hiçbir soruya cevap verememiﬂ
baﬂyaz›.
O derin ideolojik ayr›l›klar›n niye baﬂta de¤il de, platformu böldükten sonra hat›rland›¤›na da cevap
vermiyor. Mizahi bir ayr›l›¤a ideolojik k›l›f giydirme çabas› olarak
kal›yor yaln›zca.

Bir yanda ‘benim damgam’
h›rs›; bir yanda birlik
üzerine bir alay söz...
“Biz alana damgam›z› vurmak
istiyoruz.” Bu cümleye eklenecek
her kelime fazladand›r. ESP’nin ayr›lmas›n›n nedeni bu cümlede özetlenmiﬂtir.
Bu cümle, ESP’nin birlik anlay›ﬂ›n› da, halk güçlerinin birli¤i karﬂ›s›ndaki sorumlulu¤unun s›n›rlar›n›
da göstermektedir. ESP damgas›n›
vuramayaca¤› yerde yoktur.

At›l›m baﬂyaz›s›nda yine bol bol
“taktik”ten, “taktik plan”lardan,
“kuvvetler”den sözediyor. Bu “derin” tahlillerden ç›ka ç›ka, benim
grup ç›kar›ma hizmet eden taktik,
do¤ru taktiktir sonucu ç›k›yor.
Taktik, benim grup ç›kar›ma
oland›r dedi¤inde bunun s›n›r› yoktur. Ben illa alana damgam› vuraca¤›m dedi¤inde, birli¤in zeminini dinamitlemiﬂsin demektir.
Herkesin ayn› anlay›ﬂ› savundu¤unu, ayn› kültürle hareket etti¤ini
düﬂünün. Ki, buna ESP’nin ne kadar “hakk›” varsa, herkesin de o kadar hakk› vard›r. Biz tek baﬂ›na 8
Mart eylemiyle de¤il, iﬂte bu kültürle, bu grupçu anlay›ﬂla ilgiliyiz.
Bu kültürde birlik anlay›ﬂ› yoktur. Bu kafa yap›s›n›n birlikle ilgisi
yoktur.
8 Mart’›n anlam› nedir? Devrimcilerin bu konuda birbirinden söyleyece¤i o kadar farkl› ﬂeyler yoktur.
Tarihsel bir gündür. Kad›n mücadelesinin elbette “tek günü” de¤ildir
(mesela 1 May›s’›n iﬂçi s›n›f›n›n tek
mücadele günü olmad›¤› gibi), ama
kad›nlar›n sorunlar›n›n, taleplerinin
daha güçlü, birleﬂik olarak ortaya
konulaca¤› bir gelenektir. Kad›nlar›n mücadelesi aç›s›ndan güçlü bir
varl›k göstermektir.
ESP o kadar grupçudur ki, bu
varl›k göstermeyi “kendi varl›¤›na” indirgemiﬂtir. Ve 8 Mart tavr›n›,
onun tarihsel, politik anlam›na göre
de¤il, iﬂte buna göre [“Alana damgam›z› vurmak istiyoruz...”] belirlemiﬂtir.
Buyrun vurun, size kim engel
olabilir ki! Ama hala birlikçi geçinmeyi, “asl›nda ayr›l›k tercih etti¤imiz de¤ildi” falan demeyi b›rak›n.
Damgan›z› vuramayacaksan›z, o
zaman o birlikte yoksunuz demek
ki. Böyle birlikten yana tercih mi
olur?
Birlik karﬂ›l›kl› tavizdir, uzlaﬂmad›r. Kendini vurgulamak de¤il,
ortak gücü vurgulamakt›r. Kendi
damgan› de¤il, birlikteli¤in damgas›n› vurmakt›r. Ve bu birli¤in “abece”sidir.

Ayr›l›¤›n nedeni alan
tercihi mi, eylem biçimi
mi, ideolojik mi...
kendileri de karars›z
‹lginç olan, At›l›m’›n bu baﬂyaz›s›n›n yerald›¤› say›s›nda 8 Mart’taki
ayr›l›¤› izah etmeye çal›ﬂan ikinci
bir yaz› daha vard›. Ama o baﬂyaz›dan daha farkl› havadad›r. Yaz›n›n
“Alan tercihi mi, eylem biçimi tercihi mi?” ﬂeklindeki baﬂl›¤›ndan da
belli olaca¤› gibi, asl›nda ayr›l›¤›n
Beyaz›t m›, Kad›köy mü meselesinden de¤il, miting mi, “yasad›ﬂ› gösteri mi” tart›ﬂmas›ndan kaynakland›¤› söyleniyor burada da.
Ayr›l›¤›n nedeninin ideolojik mi,
yoksa alan-eylem biçimi tart›ﬂmas›
m› oldu¤u tutars›zl›¤›n› bir yana b›rak›rsak, bu yaz›da da deniyor ki,
“‹ﬂçi emekçi kad›n kitlelerini 8
Mart alan›na taﬂ›yaca¤›z, yürüyüﬂ
ve miting süresince, yani 3/4 saat
duygu ve düﬂüncelerinin, oluﬂturulacak devrimci atmosferden beslenmesini, etkilenmesini sa¤layaca¤›z.”
Bu yüzden Kad›köy’de ve yasal
mitingi tercih etmiﬂler.
Bir mitinge ne ola¤anüstü anlamlar, “taktik planlar›” için ne büyük roller yüklüyor. Duyan da san›r
ki, bu ülkede hiç miting yap›lmam›ﬂ, ilk kez onlar bir miting yapacak, öyle bir miting yapacak ki, o
güne kadar kimsenin yapmad›¤›n›
yapm›ﬂ olacak...
Devrimci gruplar›n “gerici dayatmas›n›” aﬂ›p Kad›köy’e gittiniz.
Farkl› ne oldu peki?
Beyaz›t’› da miting alan› yapt›k.
O dedi¤iniz “atmosfer” orada da
vard›. Bir ﬂey yoktu tabii: Sizin
damgan›z!
Kad›köy’de özgürce bast›n›z
damgan›z›. E¤er meseleniz bu idiyse, niye ayr›l›¤›n›z› izah etmek için
bu kadar s›k›nt›ya sokuyorsunuz
kendinizi. Yok, 8 Mart’› birlikte
yapmak, mücadeleyi daha ilerletici
idiyse, o zaman “ideolojik” k›l›flar
aramaya çal›ﬂmak yerine, “ille de
benim damgam” diyen grupçu anlay›ﬂ› sorgulayacaks›n›z.
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Kendi kendine rönesans!
At›l›m’›n “ideolojik” gerekçe
bulma yaz›s›nda, kad›n sorununa
kimin nas›l bakt›¤› öyle bir anlat›l›yor ki, sanki kendileri d›ﬂ›ndaki herkes, her ﬂeyi “devrime ertelemiﬂ”!
Devrimci kad›n çal›ﬂmas›, bir devrimci hareketin hayat›n her alan›ndaki çal›ﬂmas›n›n içindedir, onun
bir parças›d›r. Kad›n çal›ﬂmas› yap›lmayan bir mahalli alan, bir sendika, bir dernek çal›ﬂmas› yoktur.
Ama ESP’nin dünyas› s›¤, o kad›n
çal›ﬂmas›ndan bir kad›n bürosu kurup kurmamay› anl›yor. Bir büro
kurunca da “rönesans yapt›k” diye
kendine güzelleme yap›yor.
Evet aynen ﬂöyle diyorlar:
“EKD, ÖKD, ESP'de somutlaﬂan kad›n kurtuluﬂu mücadelesinin
devrimci çizgisi... en kesin biçimde
devrimci hareketin rönesans› olarak tan›mlanmay› hak ediyor. Çünkü, devrimci hareketin ‘soruna’ karﬂ› geleneksel ilgisizli¤inden, takvim
devrimcili¤i çizgisinde ‘sorun’la
iliﬂkilenmeden, düﬂünce ve eylemde
kopup, aﬂma hatt›d›r bu.”
Ça¤ aç›p ça¤ kapat›yorlar... da
kimsenin haberi yok.
Yapmay›n. Mütevazilik iyidir.
Kimseye bir ﬂey kaybettirmez. Dev
aynalar›na bak›p, kendinizi orada
görünenden tarif etmeye kalkarsan›z, o siz olmazs›n›z.
Türkiye devrimci hareketinin tarihine karﬂ› ay›pt›r. Bu tarihte pek
çok siyasi hareketin önderli¤inde kad›n dernekleri, hareketleri var, onbinleri de yürütmüﬂler, ﬂehitler de
vermiﬂler... O tarihi aﬂan ne yapm›ﬂ
EKB acaba? Tarihe karﬂ› ay›pt›r. Kimin ne çal›ﬂma yapt›¤› biliniyor,
bunda bir s›r yoktur. Herkesin bildi¤i bir prati¤i, sanki kimselerin bilmedi¤i büyük iﬂler yap›lm›ﬂ gibi rönesans diye kabul ettirebilir misiniz?
Yukar›daki al›nt›da sadece 8
Mart’la ilgili olmayan bir nokta var.
Sözkonusu yaz›larda hemen dikkat
çekece¤i gibi, ESP ayr›l›k noktalar›n›, yine toplant›larda hiç bunlardan
sözetmemiﬂ olmas›na karﬂ›n, devrimcileri “takvim devrimcili-

¤i”yle, “bilek güreﬂi”yle suçlayarak izaha çal›ﬂ›yor. Reformizmden
çok çabuk ö¤reniyor. Bunlar bizim
reformizmden y›llard›r duydu¤umuz ﬂeyler. Gerekirse bir alan, bir
simge üzerine irade savaﬂ› da yapar
devrimciler. Taktiklerini “tüzel kiﬂilik, yasal miting...” içine hapsetmezler. Gerekti¤inde yasal›n› yaparlar, gerekti¤inde baﬂka türlüsünü. Türkiye devrimci hareketi bunlar için büyük bedeller ödemiﬂtir. Ve
yukar›daki kavram ve suçlamalar,
bu bedelleri ödemeyen, tersine oligarﬂinin icazetine s›¤›nan reformistlerin dili olmuﬂtur. At›l›m bu dili
terketmelidir. Bu dil, neye var›r, s›r
de¤ildir.
Kad›n sorununa, kad›n mücadelesine iliﬂkin At›l›m’›n söylediklerini burada tart›ﬂmaya gerek duymuyoruz. Sorunun o boyutuna girersek, reformizden etkilenme, feministleri taklit etme gibi birçok noktay› s›ralayabiliriz ESP için. Fakat
bunlar, 8 Mart’ta belli noktalarda
uzlaﬂabilece¤imiz gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. At›l›m “uzlaﬂamayacaklar›n›” kan›tlama gayretiyle aﬂ›r› zorluyor teoriyi ve politikalar›.
Feministler-reformistler blokuyla 8 Mart mitinglerindeki ayr›l›k da
tüm anlay›ﬂ farkl›l›¤›na ra¤men ideolojik de¤il, subjektif bir ayr›l›kt›r.
Ayr›l›k nedeni “kad›n sorunu”ndaki
bak›ﬂ de¤il, esas olarak devrim karﬂ›tl›¤›d›r. Bu karﬂ›tl›k olmasa, pekala sloganlarda, erkeklerin ve kad›nlar›n eyleme kat›l›m biçimlerinde
uzlaﬂma bulunur. Ama diyelim ki
yine de bu cenahla ayr›l›kta ideolojik bir zemin var. Fakat ESP’nin ki
hiçbir yere s›¤m›yor.
Bu grupçu taktik ve hesaplardan
vazgeçilmelidir. Düﬂmana karﬂ› en
güçlü birlikleri ç›karman›n takti¤ini
oluﬂtural›m. Bu tart›ﬂmalar içinde
as›l sorun gözlerden kaç›yor. Üç ayr› yerde yap›lan mitinlere kat›l›m›
toplay›n, çarp›n, 5 bin kiﬂi... iﬂte durum budur. Ve sorun budur.
Bu komediden vazgeçilmelidir.
Sol bunlar› haketmiyor. Solun çözüm bekleyen sorunlar› grupçulu¤a
feda edilmesin.

Kitlesel tutuklamalar Hopa’da
Hopa'da Bar›ﬂ ve Hüseyin Akbüyük adl› iki ESP'li, 28 ﬁubat gecesi sahilde gezerken, Ordu'dan geldi¤i bildirilen bal›kç›lar taraf›ndan b›çakland›. Sald›rganlar ertesi gün adliyeye sevk edilerek tutukland›.
Olay› protesto eden ilçe halk› adliye önünde toplanarak sloganlar att›.
Sabah saatlerinde baﬂlayan protesto, akﬂam saatlerine kadar sürerken, hükümet binas›n›n camlar› k›r›ld›.
Bu protestonun ard›ndan, özel tim 3 Mart sabah› birçok evi basarak 27
kiﬂiyi gözalt›na ald›. Adliyeye sevk edilen 27 kiﬂiden, Halkevleri ve ÖDP
üyesi 20 kiﬂi tutukland›lar.
Demokratik hakk›n› kullananlar› linç etmek isteyen güruhun s›rt›n› s›vazlayan devlet, meﬂru protesto hakk›n› kullananlar› da böyle susturmak,
sindirmek istiyor. Son dönemde artan kitlesel tutuklamalarla, “yasalarda
demokratik hak var, ama kullanan›n baﬂ›n› ezeriz” anlay›ﬂ›n›n bir yans›mas› olarak, Adana ve Diyarbak›r’›n ard›ndan Artvin’de de yaﬂama geçirilmiﬂ oldu.

TAYAD'l› Hasan Özbak›r hayat›n› kaybetti
TAYAD’l› Aileler’den, ﬂehit babas› Hasan ÖZBAKIR, geçirdi¤i kalp krizi nedeniyle hayat›n› kaybetti.
Dersim'de devlet güçleriyle girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen
Cephe gerillas› Ali ÖZBAKIR'›n babas› olan Hasan ÖZBAKIR'›n cenazesi Gazi Cemevi’nde al›narak Yayla Mezarl›¤›’nda defnedildi.
Her zaman TAYAD'l› Aileler’in yan›nda olan Hasan ÖZBAKIR’› u¤urlayanlar aras›nda ‘kavga dostlar›’ TAYAD’l›lar
da vard›. Feridun OSMANA⁄AO⁄LU, TAYAD'l› Aileler
ad›na mezar› baﬂ›nda bir konuﬂma yapt›.
Ailesi ve yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

S›n›rlar Da Sat›l›k!
Maliye Bakan› “Babalar gibi satar›m... paray› bast›rana veririm” derken
san›r›z kimsenin akl›na s›n›rlar› da satabilecekleri gelmiyordu. Ama biz ba¤›r›yorduk; vatan sat›l›yor. ‹ﬂte ﬂimdi, cismiyle, resmi s›n›r çizgileriyle sat›l›yor topraklar›m›z.
Geçen hafta bas›nda yeralan ve ilginçtir pek de tart›ﬂma konusu olmayan habere göre; AKP Hükümeti, Güneydo¤u s›n›r›n› may›ndan temizleyen ﬂirketlere 178 bin kilometrekarelik topra¤› 49 y›ll›¤›na devredecek.
4 Mart tarihli Cumhuriyet’teki haberde, Maliye Bakanl›¤›’n›n may›nlar› temizlemek için ''kaynak bulunamad›¤›'' gerekçesiyle yap-iﬂlet-devret yöntemini uygun buldu¤u belirtiliyor.
Bu s›radan bir ihale, s›radan bir “yap-iﬂlet devret” uygulamas› de¤il.
Devredilen bu ülkenin s›n›rlar›nda tam ''‹ki K›br›s büyüklü¤ündeki” bir
toprak. Bu topraklar yar›m yüzy›ll›¤›na emperyalist tekellere verilecek.
“Satmayacaklar› hiçbir ﬂey yoktur” demiﬂtik. Baﬂka söze gerek var m›?
Bu devir iﬂlemine “çak›l taﬂ› vermeyiz” edebiyat› yapanlar, Kardak için,
K›br›s için f›rt›nalar koparanlar, “s›n›rlar›n bekçisiyiz” diyenler, ne diyecek
merak ediyoruz... Tecrübeyle sabit; emperyalist tekellerin iste¤idir, boynumuz k›ldan incedir politikas›n› uygulayacaklard›r yine...
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dünya
Avrupa’da grev dalgas›
Frans›z hükümetinin istihdam
yasas›nda yapt›¤› de¤iﬂiklikleri protesto eden iﬂçiler, 7 Mart günü genel
greve ç›kt›. 500 bin iﬂçinin kat›ld›¤›
greve sol partiler, üniversite ve lise
ö¤rencileri de destek verdi. Daha
çok genç iﬂçilerin aleyhine olan
CPE adl› yeni iﬂ yasas›n› protesto
eden emekçiler, ülkenin 160 de¤iﬂik
yerinde de alanlara ç›karak gösteriler düzenlediler. Yeni yasa, patronlara iﬂçileri kolayca iﬂten atma olana¤› tan›rken, grevle ilgili konuﬂan
CGT Sendikas›’n›n Genel Sekreteri
Bernard Thibault, hükümetin parma¤›n› çaklatmakla insanlar› iﬂten
ç›karamayaca¤›n› söyledi. Thibault,
“Fransa’n›n en düﬂük sosyal standartlara sahip ülkelere kat›lmas›n›
kabul etmeyece¤iz” diye konuﬂtu.
‹ngiltere’de de, 7 Mart’ta üniversite ö¤retim üyeleri bir günlük

g e n e l
grev yapt›. Ö¤retim üyeleri, ba¤l› bulunduklar› sendika ile iﬂveren aras›ndaki görüﬂmelerin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›n›n ard›ndan yapt›klar› grevden sonuç alamazlarsa süresiz greve gideceklerini duyurdular.
Almanya’da ise hizmetler sektöründeki grev sürüyor. Onbinlerce
iﬂçinin kat›ld›¤› grevlerde henüz anlaﬂma sa¤lanamazken, eyalet yönetimleri çal›ﬂma saatlerinin art›r›lmas›nda ›srar ediyor. Sektörde örgütlü
Ver.di Sendikas› ise “geri ad›m atmayacaklar›n›” ilan etti.
‹ﬂçiler bir yandan da gösterilerle
grevi güçlendiriyor. 6 Mart günü
Stuttgart’ta düzenlenen gösteriye
kat›lan 25 bin iﬂçi, direnmeye devam edecekleri mesaj› verdi. Ver.di
Genel Baﬂkan› Frank Bsirske, iﬂveren konumundaki eyalet yönetimlerinin haftada 40 saatte ayak direme-

Silahlanan halk tatbikat yapt›
ABD emperyalizminin tehditlerine karﬂ› “Silahl› Halk
Milisleri” kurulan Venezüella’da, geçen hafta 500 bin milisin
kat›ld›¤› bir tatbikat yap›ld›. 2 milyon kiﬂilik Silahl› Halk Milisleri’nin ilk grubunun kat›ld›¤› tatbikat, “s›n›r güvenli¤inin
sa¤lanmas› ve olas› ABD iﬂgaline karﬂ› bir prova” olarak nitelendirildi.
Devasa tatbikatlar›n ilkinden önce bir aç›klama yapan Venezüella ordusu komutanlar›ndan General Alberto M. Rojas
tatbikat›, Silahl› Halk Milisleri’nin kurulmas›na önayak olan
Venezüella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez hükümetinin “büyük baﬂar›s›” diye niteleyerek, “E¤er bir gün ABD, Venezüella’y› iﬂgal etmeye kalkarsa; buna karﬂ› direnmenin en
güçlü yolu halk gerilla savaﬂ› ile mümkün olur. Bizim, normalde 80 bin kiﬂilik profesyonel kadrolu bir ordumuz var.
Yankiler’e karﬂ› t›pk› Irak’ta oldu¤u gibi halk savaﬂç›lar›
direnecek” diye konuﬂtu.
1.5 y›ldan bu yana gönüllü askeri e¤itim gören milis örgütlenmesine 18 yaﬂ›ndan büyük kad›n-erkek her vatandaﬂ
kat›labiliyor. Olas› bir iﬂgal durumunda, milislerin baﬂta ülkenin s›n›rlar› olmak üzere, ülkedeki petrol ﬂirketleri ile rafinerilerini ve kendi evlerini korumalar› öngörülüyor. Çeﬂitli
tesislerde çal›ﬂan iﬂçiler ve müdürler de, mesai bitiminde milis olarak bulunduklar› fabrikan›n korumas›nda görev al›yorlar. Venezüella halk› ve emekçileri, tüm zorluklar›na ra¤men,
“vatan ve sosyalizm savunusu” için tatbikata ç›kman›n büyük
bir onur oldu¤unu dile getiriyorlar.
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si üzerine, grevlerin daha da sertleﬂerek sürece¤ine dikkat çekerek,
“iﬂveren çal›ﬂma saatlerinin haftada 38.5’den 40’a ç›kar›lmas›n›n yan›s›ra noel ve izin paralar›n› da kald›r›yor. 18 dakika aldatmacas›na
gelmeyiz. Konuyu haftaya 18 dakika daha fazla çal›ﬂmaya indirerek
halk› kand›rmaya çal›ﬂan iﬂveren,
gerçekte bunun haftada 1.5 saat,
y›lda iki hafta oldu¤unu ve bunun
240 bin iﬂ sahas›n›n kayb› anlam›na
geldi¤ini niye söylemiyor?” dedi.
Yine Almanya’da; Madencilik
ve ‹nﬂaat Tekeli RAG çal›ﬂanlar›,
1700 kiﬂinin iﬂten ç›kar›lmas›n›n
gündeme gelmesini grevle karﬂ›lad›. 7 Mart’ta yap›lan gösteriye Anadolu Federasyonu da destek verdi.
Düsseldorf’taki Gate Gourmet
iﬂçilerinin grevi ise beﬂ ayd›r sürüyor. Öte yandan binlerce Porsche
çal›ﬂan›, her bir saatte beﬂ dakika ihtiyaç molas› uygulamas›n›n kald›r›lmak istenmesini protesto ettiler.

Asya’n›n
öfkesi

ABD Baﬂkan› Bush’un Asya ülkelerine gezisi yayg›n gösterilerle protesto edildi.
Hindistan’da islamc› gruplar›n düzenledi¤i gösteriye onbinlerce
kiﬂi kat›l›rken, Bush’un kuklalar› ve ABD bayraklar› yak›ld›. Bir
baﬂka gösteri ise, sol, komünist parti ve güçler taraf›ndan düzenlendi. Orak çekiçli bayraklar›n taﬂ›nd›¤› eyleme yüzbine yak›n kiﬂi
kat›ld›. Yine ülkenin de¤iﬂik kentlerinde de üniversite ö¤rencileri ve
siyasi gruplar çeﬂitli gösterilerle Bush’un ziyaretini protesto ettiler.
Bush’un Pakistan gezisi de protestolar içinde geçti. Ziyaret öncesinde, Karaçi’de ABD Konsoloslu¤u’na intihar sald›r›s› düzenlenirken, Amerikal› bir diplomat öldü. Ziyaret günü ise, ülke çap›nda genel grev gerçekleﬂtirildi. Grevin etkili oldu¤u görülürken, yap›lan
gösterilerde de, Bush “küresel terörist” olarak ilan edildi. ‹ﬂbirlikçi
Pakistan Devlet Baﬂkan› Pervez Müﬂerref ise, gösterileri engellemek için islamc› muhalif liderlere ev hapsi uygulamas› getirdi, ancak bu protestolar› engelleyemedi.

Sezgin Engin
Liseli DEV-GENÇ’liydi.
Barikatlarda elinde
taﬂ›yla ﬂehit düﬂtü.

Mehmet Gündüz
Üç çocuklu, inﬂaat
ustas› bir Cepheli. Barikatlar›n ustas› oldu.

Dilek Sevinç
Karn›nda taﬂ›d›¤› iki
ayl›k canla koﬂtu
barikatlara.

Mümtaz Kaya
Alibeyköy’den koﬂtu
barikatlara. Katledildi¤inde askerdi.

‹smail Baltac›
Üç çocuk babas› bir
emekçidir. 5 kurﬂun
sapland› bedenine.

Fadime Bingöl
DEMKAD'l›yd›. Kad›nlar›n en önündeydi, önderleriydi.

Dinçer Y›lmaz
19’undayd›. Her Cepheli gibi ayaklanman›n içinde ald› yerini.

Fevzi Tunç
Askerden geleli 4 ay
olmuﬂtu, halk›n›n savaﬂ›nda ﬂehit düﬂtü.

Halil Kaya
Gazi’nin dedesiydi.
Kontrgerillan›n s›kt›¤›
ilk kurﬂun onu vurdu.

‹smihan Yüksel
52 yaﬂ›ndayd›. Maraﬂ'tan tan›yordu katilleri.

Genco Demir
Tek kolu yoktu Genco'nun. Bir kolu vard›
savaﬂacak ve yüre¤i.

Hasan Puyan
Ümraniye ﬂehitlerinin
en gencidir. Emekçidir. Onurludur.

Hakan Çubuk
S›n›f kavgas›nda bir
emekçiydi. Ümraniye’de ﬂehit düﬂtü.

Yaﬂar Ayd›n
Ateﬂ alt›nda insanl›¤›n
gere¤ini yerine getirirken buldu ölüm onu.

Zalimin karşısında boyun
eğmediler. Onurlarıyla
yaşadı, başı dik öldüler.
Hasan Gürgen
26’s›ndayd›. Adalet
için panzerin üstünde vuruﬂand›.

Ali Y›ld›r›m
Ayaklanmay› yayan
Cepheliler’dendi. Okmeydan›’ndan geldi.

Katillerinden sorulacak
hesabımız var!

Zeynep Poyraz
Sar›yer’den koﬂtu Gazi'ye. Kalleﬂ bir kurﬂun s›rt›ndan vurdu.

Reis Kopal
20 yaﬂ›nda bir iﬂçiydi.
Ayaklanman›n savaﬂç›lar›ndan biri oldu.

12 Mart Anmas›na Ça¤r› Paneli:
"Biz ﬂehitlerimize ne kadar lay›k olursak
o kadar güzel ﬂeyler yaﬂayaca¤›z"
12 Mart Gazi Katliam›’n›n y›ldönümü dolay›s›yla
Gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nde 4
Mart’ta bir panel düzenlendi. Panele Cemevi Baﬂkan
Yard›mc›s› Zeynel Odabaﬂ›, ﬂehit ailelerinden Ergin
Engin, Gazi Katliam› davas› avukatlar›ndan Cemal

Yücel, beﬂ mahalle muhtar› ad›na Muhtar Sedat Çetintaﬂ ve Gazi Temel Haklar ad›na Selda Yeﬂiltepe kat›ld›.
Panelde Gazi’den Susurluk’a, ﬁemdinli’ye kadar
uzanan geliﬂmeler, Gazi’deki olaylar ele al›n›rken, 12
Mart anmas›n›n ayaklanmaya ve ﬂehitlerimize lay›k
yap›lmas› için görüﬂ ve öneriler belirtildi. ﬁehit aileleri ad›na konuﬂan Ergin Engin’in sözleri panelin
amac›n› da özetliyordu: "Biz ﬂehitlerimize ne kadar lay›k olursak o kadar güzel ﬂeyler yaﬂayaca¤›z."
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