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“Gerçek vatanseverlik,
gerçek halktan yana olmak,
gerçek sosyalistlik, halk›n
direnen damar› neredeyse
onun etraf›nda toplanmakt›r.
Bu kuyrukçuluk de¤ildir.”
Fatma Koyup›nar

Tecrit 121 insan›m›z› öldürdü.
TECR‹T SÜRERSE, O, 122. olacak!
“Tecrite Son” Mücadelesine
Sen De Kat›l!



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

● Ö¤renci Haklar›m›z›
‹stiyoruz Kurultay›
Tarih: 25-26.03.2006

Recai D‹NÇEL

Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz
Kurultay›'n›n sonuç bildirgesi
ve toplanan imzalar
Ankara'da MEB ve YÖK'e 27
Mart 2006 tarihinde verilecek
Ankara'ya gidiﬂ:

Katledildik. Öfkemiz onlar›n yüreklerinde büyüyor.
Ezildik, sömürüldük, yoksul, yoksun b›rak›ld›k. Özlemlerimiz onlarla, onlar›n ellerinde büyüyor. K›z›ldereler’den bu yana, kavgam›z,
yaﬂl› genç çocuk kuﬂaklar› birleﬂtirerek sürüyor.
“Ön saflara çocuklar› koyuyorlar” diye demagoji yap›yor oligarﬂi.
Niye olmas›nlar ön saflarda? Katlettikleri, sömürdükleri onlar›n
annesi, babas›, ablas›, a¤abeyi, amcas›, teyzesi de¤il mi?
Korkuyorlar onlar›n yüreklerinde büyüyen öfkeden. Korkuyorlar
onlar›n bayraklar› devralmas›ndan.
Büyüdükçe çocuklar›m›z, büyüyecek korkular›...

Newroz’a Ça¤r›

HÖC, ‹stanbul’da Newroz Kutlamalar›n›
iki ayr› yerde yapacak:
Tarih: 19 Mart 2006
Yer: Gazi'de Muharrem Tepesi
Saat: 15.00
Tarih: 19 Mart 2006
Yer: 1 May›s Mahallesi
Saat: 15.00

Haklar Ve Özgürlükler Cephesi

Yürüyüﬂ ﬂehirleri, semtleri dolaﬂmaya devam ediyor:
Geçen hafta okurlar›m›z ‹stanbul Avrupa ve Anadolu Yakas›'nda Yürüyüﬂ’ün tan›t›m ve sat›ﬂ›na devam ettiler. Anadolu Yakas›'nda 1 May›s Mahallesi'nde 13
Mart’ta yap›lan sat›ﬂta okurlar›m›z Yürüyüﬂ önlükleriyle daha önce dergimizin
ulaﬂmad›¤› mahallelerde sat›ﬂ yapt›lar. iki saat süren sat›ﬂta 40 dergi sat›ld›.
Yine ayn› gün Yenibosna'da toplanan 10 okurumuzun kat›ld›¤› sat›ﬂta TAYAD'a
yap›lan sald›r›lar, iﬂbirlikçi iktidarlar›n hiçbir sorunu çözemeyece¤i, çözümün
halk›n kendi iktidar›yla gelece¤i duyurular› ve örgütlenme ça¤r›s› yap›ld›.
Yurtd›ﬂ›ndaki okurlar›m›z 11 Mart günü ‹sviçre’nin Basel ﬂehrinde dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ›n› yapt›lar. A¤›rl›kl› olarak Türkiyeli esnaflar›n ziyaret edildi¤i tan›t›mda 41 dergi sat›ld›.

1993’ün 24 Mart gecesi ‹stanbul Bahçelievler’de
üç Devrimci Sol kadrosunun,
komutan›n›n bulundu¤u bir
ev kuﬂat›ld›. Teslim ol ça¤r›lar›na cevaplar› tek bir
‹brahim Yalç›n ARKAN cümleydi: “Devrimci Solcular Teslim Olmaz!” Farkl›
alanlarda görevli olmalar›na ra¤men, devrimci hareketin karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u darbe ihanetini altetmek
için bu evde biraraya gelmiﬂlerdi. Kuﬂat›ld›klar›nda,
uzun devrimci geçmiﬂlerine, misyonlar›na yak›ﬂ›r
tarzda, 4.5 saat süren çat›ﬂma boyunca direniﬂ gelene¤imize alt›n bir sayfa ekleyerek ölümsüzleﬂtiler.

Recai Karadeniz Bölgesi Sorumlusu, Yalç›n
Arkan, Ege Bölgesi’nde gerilla birli¤ini örgütlemekle görevli, Avni, Sivas Tokat Da¤lar›’nda komutan yard›mc›s› idi. 12 Eylül öncesinden baﬂlayarak birçok alanda sorumluluklar üstlendiler, FTKSME’lerde, SDB’lerde savaﬂt›lar, y›llarca süren tutsakl›klar yaﬂad›lar ve tahliyeler veya firar eylemleriyle d›ﬂar›ya
ç›kt›klar›nda, kavgay› kald›klar› yerden sürdürdüler.

Avni TURAN

Ankara'ya gidiﬂle ilgili bas›n
aç›klamas›
Tarih: 26.03.2006
Saat: 20.00
Yer: Galatasaray Lisesi önü

23 Mart
29 Mart

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Cahit Ç‹FTEC‹
25 Mart 1997
Devrimci hareketin
bir taraftar›yd›. Adana do¤umluydu. Fedakar, coﬂkulu ve paylaﬂ›mc› bir
emekçiydi. Yurtd›ﬂ›nda
devrimci mücadelenin
içinde yerald›. ﬁehitleri
anma haz›rl›klar› içindeyken 25 Mart 1997’de
beynindeki habis bir ur
nedeniyle aram›zdan ayr›ld›.

Yusuf ARACI
Büyük direniﬂin bayraktarlar›ndan biriydi. 8. Ekipte ölüm
orucuna baﬂlad›. 330 gün açl›¤a ve zulme karﬂ› direniﬂini sürdürdü. 26 Mart 2003’te kald›r›ld›¤› Numune Hastanesi’nde,
zorla müdahale iﬂkencesi alt›nda ﬂehit düﬂtü.
Yusuf, 16 Ekim 1971 ‹skenderun do¤umluydu. Onun devrim ve sosyalizm yürüyüﬂü, 1995’te Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤rencisiyken baﬂlad›. Gözalt›lar, iﬂkenceler yaﬂad›. 1998’de illegal alana geçti. Son olarak Akdeniz Silahl›
Propaganda Birlikleri’nden birinin komutan›yd›. 2000 A¤ustos’unda tutsak düﬂtü ve Ceyhan Hapishanesi’ne konuldu.
Yoldaﬂlar›yla birlikte 19 Aral›k Operasyonu’nda katliamc›lara karﬂ› direndi. Sonras›nda ne F Tipleri’nin hücreleri ne de
baﬂka bir ﬂey, O’nu direniﬂinden döndüremedi. Büyük direniﬂin ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.
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H›d›r DEM‹R

Erhan KÖKDEM‹R

Haydar BOYRAZ

Devrim bayra¤›n› da¤larda dalgaland›ran, sosyalizm umudunu köylülere taﬂ›yan Cephe gerillas›yd›lar. 28 Mart
2004’te Dersim'in Hozat ‹lçesi yak›nlar›nda Kinzir Ormanlar›’nda, oligarﬂinin
askeri güçleri taraf›ndan katledildiler.

H›d›r DEM‹R, Dersim Çemiﬂgezek Paﬂac›k Köyü’ndendi. Örgütlü mücadeleye 1993'te kat›ld›. ‹stanbul'da Seher ﬁahin Silahl› Propaganda Birli¤i'nde yerald›. 1995'te k›r gerillas›na kat›ld›. Ekip komutan›yd›. Haydar BOYRAZ, Sivas Gürün Telin do¤umludur. 1994'te devrimci harekete sempati duymaya baﬂlad›. Örgütlü bir devrimci olduktan sonra ‹stanbul ‹kitelli bölgesinde çal›ﬂt›. 1997 Eylül'ünde Gerilla Birli¤i'ne kat›ld›. Erhan KÖKDEM‹R, Elaz›¤ Sivriceli’ydi.
1994’te Gebze Liseli DEV-GENÇ içinde yerald›. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Bir süre ‹stanbul Armutlu bölgesinde görevlendirilen Erhan, May›s 1998'de gerillaya kat›ld›.

Ç›kt›¤›m›z bu yolda
Yaﬂatmak için
Kökü sökülen güneﬂ çiçeklerini
Ömrüne doymam›ﬂ
Tohumlar›m›z› dikiyoruz
Madem ki
ﬁafaktan önce ç›kt›k yola
Güneﬂi karﬂ›lamaya
Önce bizler ölece¤iz
Ne mutlu bu u¤urda
Abdullah Meral

1989 y›l›nda hareketin “h”sini, mücadelenin “m”sini bilmeyen ben, önerilerle Gaziantep
Hapishanesi’ne gitmiﬂtim. Gitti¤imde çok mu
cüretli biriydim. Hay›r, korkular, kayg›lar... Ta
ki hapishaneden içeriye girinceye kadar. ‹lk anda herﬂey yabanc› geliyordu. Kap›lar, sürgüler,
hücreler, ciltlenmiﬂ kitaplar›n içinde yerald›¤›
kütüphane, her ﬂey yabanc›. O'nu en geç görmüﬂtüm. Yani yan›m›za gelip oturana kadar
görmemiﬂtim. B›y›kl›, esmer, oldukça zay›f bir
görünümü vard›. Sessizdi. Öyle sessiz konuﬂurdu ki, yan›nda oturmayan kesinlikle anlamazd› konuﬂtu¤unu. Anlatmam›z› isterdi, bizi
tan›may› ne yapmak istedi¤imizi, neler yapabilece¤imizi hesaplard›. “Her ﬂeyi bilen”ler olur
ya, hiç onlara benzemezdi. Çünkü O, on y›llard›r bu hareketin içinde olan biriydi. Hareketin
özlerindendi, köktü.

,GE:K:=
=:BK
‹brahim Yalç›n ARKAN
Mutlaka iyi ﬂeyler konuﬂmuﬂtuk, ama özellikle politik olan ﬂeyleri anlamam›ﬂ öylece bakm›ﬂt›m. O da bunu anlam›ﬂt› ki çok basit, kendi yaﬂamlar›m›z üzerinden sohbetler etmiﬂtik.
Ö¤retmen olaca¤›m› duydu¤unda “bu devletin
ö¤retmeni olaca¤›na bizim ö¤retmenimiz ol”
demiﬂti. Sonra da “madem ö¤retmen oluyorsun Makarenko'nun Yaﬂam Yolu'nu oku” diye
sal›k vermiﬂti. Çok mütevazi, yal›n, sade bir
görünümü vard›.
'91 Ocak ay›nda Ercüment yoldaﬂ›yla birlikte, özgürlük eylemiyle koﬂmuﬂlard› savaﬂa.
***

Bahçelievler’de öykülerini daha sonra ö¤renece¤im di¤er iki yoldaﬂ›yla birlikte kuﬂat›lm›ﬂlard›. Onlar, y›llar›n deneyimini, birikimini
yüklenmiﬂlerdi. Hapishanede, da¤larda, akl›n›za gelebilecek her alanda, zor dönemlerin ateﬂ
çemberlerinden geçmiﬂlerdi. Da¤ ﬂehir dememiﬂler, yurtiçi, yurtd›ﬂ› dememiﬂler, askeri
alan, demokratik alan dememiﬂlerdi, nerede
olmalar› gerekmiﬂse, orada olmuﬂlar. O görüﬂte tan›k oldu¤um, hissetti¤im mütevazilikle,
ba¤l›l›kla, inançl›l›kla baﬂka türlü olmas›n› düﬂünmezdim zaten. Onlarda harekete, önderine, devrimci de¤erlere sahip ç›kma, zorluklara, olumsuzluklara gö¤üs germe vard›. Zorun
karﬂ›s›nda davaya ba¤l›l›k, vefa, sahiplenme
vard› onlar›n mayas›nda. Ve en önemlisi, o
mayay›, benim gibi daha binlerce yürekte de
tutturmuﬂlard›.

Tutsaklara Karﬂ›
Katliamc›l›k
Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin sald›rganl›k politikalar›n›n
nas›l bir pervas›zl›k düzeyine ulaﬂt›¤›n›n en çarp›c› göstergesi,
tutuklulara karﬂ› izlenen politikada kendini göstermektedir.
Tutsaklar›n can güvenli¤i, 20. Yüzy›l›n hiçbir döneminde –Nazi
dönemi hariç– ve hiçbir yerde, bu denli tehdit alt›nda
olmam›ﬂt›r.
mperyalizm ve iﬂbirlikçileri, hapishanelerde de katlediyorlar.
Tutsak ald›klar›, yani askeri ve fiziki anlamda etkisizleﬂtirip denetim
alt›na ald›klar›, yeryüzünde yaz›l›
tüm ulusal ve uluslararas› kurallara
göre “can güvenli¤inden” kendilerinin sorumlu olduklar› tutsaklar› katlediyorlar. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin hapishanelerinde her zaman bask› olmuﬂtur; hemen her zaman ölümler de olmuﬂtur. Fakat bunun boyutlar› hiçbir zaman 1990’lar
ve 2000’lerdeki gibi de olmam›ﬂt›r.
Bu dönemde hücre, tecrit, kesintisiz
iﬂkence, sorgu ve s›n›rs›z keyfilikle
birlikte katliamlar, tedavi etmeme,
intihara zorlama gibi pek çok biçimde yoketmeye yönelik daha özel
bir hapishane politikas› yürürlü¤e
konulmuﬂtur. Bu, hapishanelere özgü bir sald›rganl›k olmay›p, emperyalist politikada 1990’lar›n baﬂ›ndan itibaren geliﬂtirilen sald›rganl›¤›n hapishanelerdeki yans›mas›d›r.

E
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Bu nesnel gerçe¤in sonucudur ki, F
Tiplerine karﬂ› direniﬂ, s›radan “hapishane haklar›” mücadelesi olman›n ötesinde bir muhtevaya sahip
oldu baﬂ›ndan itibaren.
u dönemde, Guantanamo gibi
hukukun tamamen geçersiz oldu¤u bir hapishane kuruldu. Ebu
Gureyb, Bagram gibi “hapishane”
görünümündeki iﬂkencehaneler kurumlaﬂt›r›ld›. F Tipleri ve tecrit politikas› yayg›nlaﬂt›r›ld›. Miloseviç
gibi “yarg›lama” gerekçesiyle emperyalizmin tecriti alt›nda tutulanlar
katlediliyor, intihara sürükleniyor.
K›sacas›, hukuksuz, katliamc› bir
hapishane politikas› ve iﬂkencecilerin insaf›na b›rak›lm›ﬂ bir tutuklu
statüsü hakim k›l›nmaktad›r. Bu statü, tüm emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin, emperyalizmin denetimindeki “uluslararas› kurumlar”›n onay› ve kat›l›m›yla sürdürülmektedir.

B

erek ulusal, gerekse de uluslararas› düzeyde, savaﬂ esirleri ve
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11 Gazi’de, ﬁemdinli’de, F Tipleri’nde
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20 Onlar yine BÜYÜDÜ
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tutuklular›n haklar› konusunda pekçok anlaﬂma ve kurallar vard›r. Bu
anlaﬂma ve kurallar, bir yan›yla
halklar›n mücadelesinin sonucu, bir
yan›yla da sosyalist sistemin a¤›rl›¤›n›n bulundu¤u uluslararas› güç
dengelerinin ürünü olmuﬂtur. Tutuklular›n, özellikle Nazi iﬂgalleri
döneminde t›bbi deneylerde kobay
olarak kullan›lmas›ndan gaz odalar›nda yak›lmalar›na, vücutlar›ndan
sabun yap›lmas›na kadar maruz kald›klar› uygulamalar, dünyay› tutsaklar›n can güvenli¤ini güvence alt›na alacak, aﬂa¤›lanmalar›n›, iﬂkence edilmelerini önleyecek önlemler
almaya yöneltmiﬂtir. Emperyalistler, kerhen onay vermek durumunda
kald›klar› bu anlaﬂma ve kurallar›
bugün birer birer rafa kald›rmaktad›rlar. Savaﬂ esirlerine ve tutuklulara karﬂ› izlenen politikalar aç›s›ndan
dünya bugün yeniden Nazi “toplama kamp›” politikalar›yla karﬂ› karﬂ›yad›r. Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin hapishanelerindeki tutuklular›n can güvenli¤i, 20. Yüzy›l›n
hiçbir döneminde –Nazi dönemi hariç– ve hiçbir yerde, bu denli tehdit
alt›nda olmam›ﬂt›r.
apishaneler politikas›ndaki bu
de¤iﬂim, ülkemiz somutunda
da çok ç›plak biçimde izlenebilir. 12
Eylül’de iﬂbaﬂ›na gelen faﬂist cunta
yönetimi, tart›ﬂmas›z ki aç›k bir
bask›, terör yönetimiydi. Fakat cuntan›n iﬂbaﬂ›nda oldu¤u dönemde
Buca, Ümraniye, Diyarbak›r, Ulu-
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canlar hapishanelerindeki katliamlar gibi katliamlar olmam›ﬂt›r. 19-22
Aral›k 2000’deki gibi bir katliam
yaﬂanmam›ﬂt›r. Bu katliamlar›n neden cunta döneminde de¤il de, Türkiye’nin demokratikleﬂti¤inin iddia
edildi¤i, “AB’ye uyum yolunda”
düzenlemelerin yap›ld›¤› bir dönemde gerçekleﬂti¤i, herkesin üzerinde düﬂünmesi gereken bir noktad›r. Ya Türkiye’nin demokratikleﬂti¤i bir yaland›r, ya da (katliamlar›n
yalan oldu¤u iddia edilemeyece¤ine
göre) hapishanelerde yaﬂananlar›n
“sistemden ba¤›ms›z” oldu¤unu iddia etmek gerekecektir. Böyle bir
iddian›n da saçma olaca¤› aç›kt›r.
“Hapishaneler bir yönetimin aynas›d›r”. Bu, boﬂuna söylenmiﬂ bir
söz de¤ildir. Tarihi, siyasi tecrübelerin sonucudur. Ve bu aynadan bak›ld›¤›nda görülen, en baﬂta belirtti¤imiz gerçekliktir. Emperyalizm ve
iﬂbirlikçileri, halklara karﬂ› giderek
daha bask›c›, daha faﬂist yöntemlere
baﬂvurmaktad›rlar ve bu faﬂist zorbal›¤›n ilk hedefi de, zaten ellerinde
bulunan, en kolay ulaﬂabilecekleri
ve en savunmas›z durumdaki kesim
olan tutsaklar olmaktad›r.
üm ulusal ve uluslararas› kurumlar›yla, emperyalizmin hukuk ve adalet sistemi çökmüﬂtür. Bu
sistemin hiçbir meﬂruiyeti kalmam›ﬂt›r. Guantanamolar’›n, F Tiplerinin, Ebu Gureypler’in oldu¤u yerde
hiçbir hukuki, tarihsel meﬂruiyetten
sözedilemez. Ellerinde bulunan tutsaklara karﬂ› uygulanan her iﬂkence,
her katliam, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin meﬂruiyetini biraz
daha yoketmektedir. Avrupa Birli¤i’nin Lahey Adalet Divan› gibi,
tüm dünyaya hukuk da¤›tma iddias›yla kurulmuﬂ kurumlar›, Miloseviç’in ölümünü, s›radan iﬂkenceci
karakol polisleri gibi “aya¤› kayd›,
merdivenden düﬂtü, kafas›n› duvara
vurdu” türünden aç›klamalarla izah
ederek, hem hukukla, adaletle, hem
dünya halklar›yla alay ediyorlar.
Böyle bir hukuka, böyle bir adalete
kim nas›l güvenebilir?

T

alklar›n maruz kald›klar› bask›
ve zulüm karﬂ›s›nda baﬂvurabilecekleri, adaletin yerine getirilme-

H

sini isteyecekleri hiçbir “uluslararas›” kurum yoktur. Zorbal›klar karﬂ›s›nda reformist, düzeniçi veya cahil,
aldat›lm›ﬂ kesimlerin baﬂvurduklar›
“uluslararas› toplum müdahale etsin” sesleniﬂleri, boﬂlu¤a sesleniﬂlerdir. “Uluslararas› toplum” diye
bir ﬂey yoktur. Emperyalist devletler, emperyalist kurumlar, onlar›n
iﬂbirlikçisi yönetimler vard›r ve bir
de halklar ve onlar›n örgütlülükleri
vard›r. Dünya halklar› zulme karﬂ›
emperyalist kurumlara de¤il, sadece
halklara seslenebilirler ve sadece
devrimci, demokrat, yurtsever örgütlerden bir ﬂeyler bekleyebilirler.
alklar, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri taraf›ndan tutsak
edilmiﬂ evlatlar›n›, ne zalimin zulmüne, ne uluslararas› kurumlar›n insaf›na terkedemez. Zalimlerin elinde tutsak edilmiﬂ evlatlar›n›
sahiplenmek, tüm halklar›n en baﬂta
gelen görevlerinden biridir. Her halk›n onur meselesidir bu. Devrimci,
demokratik, ilerici, yurtsever kurum
ve örgütler de, emperyalist sald›rganl›¤›n en pervas›z boyutuyla uyguland›¤› hapishanelerdeki tutsaklar›, “uluslararas› kurumlara”,
“Avrupa standartlar›na” havale
ederek sorumluluklar›ndan kaçamazlar. Yukar›da özetledi¤imiz tablo, tutsaklar›n can güvenli¤inin, hak
ve özgürlüklerinin “uluslararas›
kurumlara”, “Avrupa standartlar›na” havale edilmesinin, kurbanlar›
cellatlar›n insaf›na teslim etmekten
baﬂka anlam› olmad›¤›n› göstermektedir.

H

Tipleri, Guantanamo, Ebu Gureyb, Bagram, Lahey... hücreler,
katliamlar, intiharlar, sessiz imhalar; bütün bunlar yanyana getirildi¤inde, dünyan›n Türkiyesi’nde F
Tiplerine karﬂ› 6 y›ld›r sürdürülen
kahramanca direniﬂin ulusal ve
uluslararas› anlam› daha net görülecektir. Hapishanelerde yoketmeye,
boyun e¤dirmeye yönelik zulüm, tesadüfi de¤ildir; ﬂu veya bu iktidara
özgü de de¤ildir. Hapishanelerde
olan bitenler için “gündemimiz de¤il” demenin, asl›nda emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin dünya genelindeki pervas›z sald›rganl›¤›n›n te-

F
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zahürünü gündemine almamak oldu¤u, bugünkü tabloda daha aç›kt›r.
Dün bu olgular aç›k de¤il miydi?
Elbette aç›kt›; devrimciler bunu defalarca anlatt›lar. Yine de, 6 y›ld›r
bu gerçe¤i görmeyenler, art›k hiç
göremezler diye düﬂünmek istemiyoruz. Fakat art›k bu gerçekle yüzleﬂmekten kaç›n›lamaz.
mperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin tüm dünyaya dayatt›¤› hukuksuzlu¤a karﬂ› ç›kman›n ön cephesi, hapishanelerdeki bu pervas›z
katliamc›l›k politikas›na karﬂ› ç›kmaktan geçiyor. Tutsaklar›na sahip
ç›kmak, her devrim ve demokrasi
mücadelesinin siyasi ve ahlaki iç tutarl›l›¤›n›n gere¤idir. Guantanamolar’›n, F Tiplerinin oldu¤u hiçbir
yerde, haklar ve özgürlüklerin güvencesi, demokrasinin hükmü yoktur. Tüm dünya halklar› ve onlar›n
devrimci, demokratik örgütleri, bu
olguya art›k daha planl›, sistemli ve
kararl› biçimde karﬂ› koymak durumundad›r. Bu olgu, emperyalizmin
adaletsizli¤inin, hukuksuzlu¤unun
“normal bir düzen gibi” halklara dayat›lmas›d›r; buna karﬂ› direniﬂin
örgütlenemedi¤i noktada, bir bütün
olarak emperyalizme karﬂ› mücadele büyük yara alacakt›r.

E

atmalar’›n direniﬂine iﬂte bütün
bunlar›n ›ﬂ›¤›nda bak›labilmelidir. Fatma Koyup›nar’›n son derece özlü biçimde belirtti¤i gibi, herkes, direniﬂe hiç bir komplekse,
kuyrukçuluk kayg›s›na, grupçu küçük hesaplara kap›lmadan bakabilmelidir. Tecrit statüsünü püskürtmek, bir alanda emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin sald›rganl›k politikas›n› püskürtmektir. Emperyalizmin dayatt›¤› hukuksuzlu¤a, keyfili¤e boyun e¤ilmeyece¤inin ilan›d›r.
Fatma Koyup›nar, emperyalizmin
yoketme ve boyun e¤dirme politikas›na, hukuksuzluk dayatmas›na
karﬂ› direniﬂte dalgalanan bir bayrakt›r. Yüzlerce günlük açl›¤›n sonunda hafifleyen bedeniyle bu a¤›r
görevi omuzlam›ﬂt›r. Onu bu direniﬂte yaln›z b›rakmamak, emperyalizmin tüm dünyay› esir almas›na
karﬂ› ç›kan herkesin görevidir.

F

Bildiriler, afiﬂler, oturma
eylemleri, aç›klamalar...

Daha Fazla
‹nsan Tecrit
Zulmünü
Ö¤rendi

TAYAD’l› Aileler’in “Tecrite
Son” slogan›yla ülke genelinde yürüttü¤ü kampanyada, geçen hafta
da afiﬂler, bildiriler, kitaplarla, eylemlerle, bir önceki haftaya göre
daha fazla insan tecriti ö¤rendi.
◆ ‹zmir TAYAD’l›lar, 15 Mart
günü ﬁirinyer TANSAﬁ, Pazar ve
Forbes’de ‘Tecrit’ kitab›n›n tan›t›m›n› yapt›lar. Öncesinde bir aç›klama ile tecritin herkese karﬂ› oldu¤unu söyleyen TAYAD’l›lar, Dersim’deki terörü de protesto ettiler.
‹zmir TAYAD’l›lar›n bir baﬂka
eylemi de, 10 Mart günü AKP Konak ‹lçe Binas› önündeydi. “F Tipi
Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› aç›lan eylemde, Gülﬂah Mersin, “AKP kanl› ellerini yak›nlar›m›z›n üzerinden çekmelidir” dedi.
Beﬂ dakika oturma eyleminin ard›ndan, bir tutsak mektubu okunarak, tecrit anlat›ld› ve merkezi yerlerde 2500 adet broﬂür da¤›t›ld›.
◆ Antalya TAYAD'l› Aileler
13 Mart günü K›ﬂlahan Oteli önünde yapt›klar› eylemin ard›ndan,
‘Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’
broﬂürlerini halka da¤›tt›lar. Öncesinde aç›klama yapan Müslüm
Dulkadir, “Tecrit kalkana kadar,
her yerde bizi görecek, sesimizi duyacaks›n›z” diye konuﬂtu.
◆ Dersim TAYAD’l›lar kampanyay› kentte yapt›klar› afiﬂlemelerle sürdürdü. Afiﬂ asan 4 TAYAD’l›ya para cezalar› verilmesi
de tecriti duyurma kararl›l›¤›n› engelleyemedi.
◆ Elaz›¤ TAYAD’l› Aileler,
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum”
broﬂürlerini da¤›tt›klar› Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 11 Mart günü
afiﬂler yapt›lar. Polisin iki kez sökmesine ra¤men afiﬂler yeniden yap›larak tecrit halka duyuruldu.
◆ Antakya TAYAD'l› Aileler,
10 Mart günü Ulus Meydan›'nda
oturma eylemindeydi. ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’ önlükleri giyilen eylemde konuﬂan Hasan
Kutlu, her cuma burada olacaklar›n› söyledi. Oturma eylemi s›ras›nda K›r›klar F Tipi’nden Süleyman
Erol'un mektubu Seher Do¤ru tara5
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f›ndan okundu. ‘Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz’ slogan› at›lan
eyleme ESP ve BDSP destek verdi.
◆ Adana TAYAD'l›lar 12 Mart
günü, ‘Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’ broﬂürlerinin da¤›t›m› ile
‘Tecrit’ kitab›n›n sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Baraj Yolu'ndan Hastaneler Kavﬂa¤›’na kadar süren kitlesel da¤›t›mda
300 insana tecrit gerçe¤i ulaﬂt›r›ld›.
Adana’daki bir baﬂka eylem
de, her pazartesi ‹nönü Park›’nda
yap›lan oturma eylemiydi. ﬁemsettin Kalkan “Fatma Koyup›nar ve
Serpil Cabadan tecritin kald›r›lmas› için ölüm orucuna devam ediyor” dedi. Yine TAYAD’l›lar›n eylemine ilgi yo¤undu. 70 yaﬂlar›nda
bir kad›n›n Zazaca “sizler yürekli
insanlars›n›z sizleri destekliyoruz,
sizleri seviyoruz. Yaln›z de¤ilsiniz.
Bana da bildirilerden verin, komﬂular›ma anlatmak istiyorum” sözleri dikkat çekti.
15 Mart günü ise Adana’da
tecrite karﬂ› ortak tav›r vard›.
Adana ve ﬁakirpaﬂa Temel Haklar,
TAYAD, ‹HD, T‹HV, SES, Halkevi, SDP, EMEP, E¤itim-Sen, ESM,
CHP ‹l Baﬂkan› Serdar Seyhan,
ÇHD, Kimya Mühendisleri Odas›
ﬁb., Gazeteci Murat Y›ld›z, ‹nﬂaat
Mühendisi Ali Ongun taraf›ndan
imzalanan ortak aç›klama, imzac›
kurumlar›n baz›lar›n›n kat›l›m›yla,
‹nönü Park›’nda yap›ld›. Tecritin
kald›r›lmas› istenen aç›klamay›
okuyan T‹HV’den Dr. Mehmet
Antmen, “tecrit yüzünden 121 tabut ve 600’ün üzerinde sakat insan›m›z Ebu Greyb’de de¤il, Guantanamo’da de¤il Türkiye cezaevlerinden ç›km›ﬂt›r” diye konuﬂtu.
◆ Samsun TAYAD'l› Aileler
de, üç haftad›r her cumartesi günü
oldu¤u gibi 11 Mart’ta da Süleymaniye Geçidi'nde oturma eylemi
yapt›. Tecritin etkilerine iliﬂkin bir
tutsa¤›n anlat›mlar›ndan bölümler
okunan oturma eyleminin ard›ndan, Çiftlik ve Gazi Caddeleri’nde
da¤›t›lan bildirilerle tecrit anlat›ld›.
◆ 14 Mart günü Uﬂak Meydan›
Tirito¤lu Park›'nda yap›lan eylemle
tecrit protesto edildi.

Fatma Koyup›nar
Ölüm Orucunu
D›ﬂar›da Sürdürüyor
Fidan Kalﬂen Ölüm Orucu Ekibi
Direniﬂçisi Fatma Koyup›nar, yarg›land›¤› davadan 10 Mart günü tahliye olmas›n›n ard›ndan, ölüm orucunu d›ﬂar›da sürdürme karar› ald›.
Sevgi Erdo¤anlar’›n, Osmanlar’›n,
yolundan yürüyen Koyup›nar’›,
Gebze Devlet Hastanesi önünde
TAYAD'l›lar karﬂ›lad›. 8 ﬁubat günü
Gebze M Tipi Hapishanesi'ndeki
DHKP-C Davas› bayan tutsaklar›n›n kald›¤› hücreyi basan jandarma
taraf›ndan hastaneye kaç›r›lm›ﬂt›.
Sedye üzerinde sloganlarla hastaneden tahliye olan ölüm orucu savaﬂç›s›, 100’e yak›n TAYAD’l› taraf›ndan “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›yla karﬂ›land› ve
ambulansla Armutlu’ya götürüldü.
TAYAD’l›lar da, hastane önündeki
eyleme son verdiklerini duyuran bir
aç›klama yapt›lar.

Ölüm Orucuna Devam
9 May›s 2005 tarihinde yat›rm›ﬂt› bedenini açl›¤a. ﬁimdi incecik bir
bedenle ama yüre¤i dipdiri olarak
ç›kt› d›ﬂar›. Kendisi art›k tecrit alt›nda de¤ildi ancak yüzlerce yoldaﬂ›

Diper: Ayd›n ve sanatç›lar
direniﬂi desteklemeli
TAYAD'›n "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum"
kampanyas› çerçevesinde Karﬂ› Sanat Çal›ﬂmalar› ile birlikte düzenledi¤i "Baﬂkas›n›n Ac›s›na
Bakmak-1" adl› sergi bünyesinde 11 Mart günü tiyatrocu Zafer Diper'in kat›ld›¤› bir
söyleﬂi yap›ld›. Son oyunu Özk›y›m'dan yola
ç›karak tecriti ve tecrite karﬂ› direniﬂi anlatan
Zafer Diper, tecritin korkunç bir iﬂkence metodu oldu¤una vurgu yaparak, “ayd›n-sanatç› cephesinden tecrite karﬂ› direniﬂe
destek olunmas› gerekir” dedi.

tecrit alt›ndayd›, tecrit politikas› oligarﬂinin ve emperyalizmin tüm halka karﬂ› savaﬂ›n›n bir parças›yd›. ‹ﬂte bu nedenle, tahliye olmas› ile birlikte, ilk sözü, “ölüm orucunu sürdürece¤im” oldu. ﬁimdi art›k O,
hem direniﬂin oda¤›nda hem de direniﬂin d›ﬂar›daki sesi durumunda.
Fatma Koyup›nar, neden ölüm
orucuna devam etti¤ini ve kamuoyuna yönelik ça¤r›lar›n›, TAYAD
taraf›ndan düzenlenen bas›n toplant›s›nda, video çekiminden anlatt›.
TAYAD'›n bir haftad›r sürdürdü¤ü serginin bulundu¤u Karﬂ› Sanat Galerisi'nde 13 Mart günü yap›lan toplant›da, ilk olarak TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel konuﬂtu.
Ard›ndan, Fatma Koyup›nar'›n
ölüm orucuna d›ﬂar›da devam etti¤ini anlatan kamera görüntüsü izlettirildi: “Ben tecritin kald›r›lmas› için
ölüm orucuna yatt›m. 310 gündür.
Tecrit için herkes mücadele etmeli.
‹ﬂçisinden memuruna, ayd›n›ndan
sanatç›s›na herkes birﬂeyler yapabilir. Bizlerin ölmesini istemiyorsan›z tecrite karﬂ› mücadele edin!"
Fatma Koyup›nar'›n ziyaret edilmesi ça¤r›s› yap›lan toplant›da, abisi Hasan Koyup›nar ve ablas› Zeliha
Koyup›nar ise, “Fatma ‹diller gibi,
Sevgi Erdo¤anlar gibi direniyor. Sorun sadece TAYAD'›n de¤il. Herkes
bir ﬂeyler yapmal›” dediler.

Direniﬂ ﬁimdi Armutlu’da
Fatma Koyup›nar’›n direniﬂini
d›ﬂar›ya taﬂ›mas›n›n ard›ndan, halen
kald›¤› evde ziyaret etmek, düﬂüncelerini, ça¤r›lar›n› halk›m›za ulaﬂt›rmak için, biz de Küçükarmutlu’nun yolunu tuttuk.
Armutlu, yine bir direniﬂe ev sahipli¤i yapman›n onurunu yaﬂ›yor.
6
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Buran›n tarihi de böyle yaz›lmad›
m› zaten. Y›k›mlara, polis ve mafya
terörüne, bask›lara karﬂ› hep direndi
yoksul gecekondular›m›z.
Kimbilir daha ne direniﬂlere, ne
destanlara tan›kl›k edecek, nice yi¤itleri ba¤r›ndan ç›karacak. Kondular›n›n kimi s›vas›z, kimi boyas›z,
kiminin dam› ak›yor. 10 milyonluk
ﬂehrin bir emekçi semti... Birçok
gecekondudan fark›, birli¤i, örgütlülü¤ü. Bu örgütlülükle altettiler
sald›r›lar›, direnenlerin hep yan›nda, yan›baﬂ›nda oldular. ﬁimdi, Fatma’n›n baﬂucunda olduklar› gibi.
2001’deki Büyük Direniﬂin, d›ﬂar›daki en güçlü sesiydi Armutlu.
TAYAD’l›lar ve tahliye olan birçok
tutsak bedenlerini ölüme yat›rd›.
Gülsümanlar'la, ﬁenaylar'la, Sultanlar'la, Zeynepler'le, Ali R›zalar'la
soluk al›p verdi aylarca. Dünyada
bir ilkti yaﬂanan ve ev sahipli¤ini
yapman›n onurunu yaﬂad›lar. Devlet, katliam operasyonuyla direnenlere sald›r›rken, öfkeleri büyüdü.
ﬁimdi bu semtte "zaferin ad› olmak isteyen" yeni bir boran umudu
büyütüyor. Direniﬂin solu¤u, Fatma
ile at›yor. "Ben Sabo'nun kad›nlar›ndan›m” diyor Fatma; "Armutlu'dan yoldaﬂlar›ma bir köprü kuraca¤›m.” Bu, bir devrimcinin direniﬂ
kararl›l›¤›, bu yoksul, ezilen, horlanan Anadolu halklar›n›n yüzy›llard›r büyüttü¤ü isyandan besleniyor.
Bayrak onun elinde ﬂimdi, O da bunun bilinciyle "Zaferi bir bayrak gibi burçlar›na dikece¤im" diyor.

ﬁehitlik Devrimcinin Iﬂ›¤›
Onun sesine ses olmak için neler
sormal›y›m düﬂüncesi kafamda. Heyecanl›y›m, ilk kez ayak basacakm›ﬂ›m gibi Armutlu’ya.

Karanl›k semalara çöktü. Saat
19.00, ya¤mur bardaktan boﬂan›rcas›na ya¤›yor. Bir yandan h›zl› h›zl›
ad›ml›yor, bir yandan da bir direniﬂçinin yan›na gidiyor olman›n heyecan›n› yaﬂ›yorum. D›ﬂarda görece¤im ilk direniﬂçi. Eve bu heyecanla
var›yorum. 2. kat›nda Fatma. Evin
önünde ›ﬂ›kland›r›lm›ﬂ bir çam a¤ac›, “Mustafa Bektaﬂ a¤ac›”ym›ﬂ
ad›. Mustafa Bektaﬂ 10 Nisan
1996’da infaz edilen bir devrimci.
Ailesi O’nun karanl›¤› ayd›nlatt›¤›na inand›¤› için, a¤ac› da karanl›klar› ayd›nlats›n diye ›ﬂ›kland›rm›ﬂ...
‹kinci kat›na tak›l›yor gözlerim.
Tan›yorum buralar›; Sevgi Erdo¤an'›n Zehra'y› u¤urlarken karanfil
att›¤› balkon... "Hoﬂgeldin Zehram"
diyerek onu selamlad›¤› yer. Sevgi
Erdo¤an'›n o resmi canlan›yor gözümde. Kap›y› refakatçilerden birisi
aç›yor. Sessiz olmam›z ve içeri ›slak
girmememiz için uyar›yor. Kurulan›yoruz. Röportaj yapma iste¤imi
söyleyince, "bugün çok yoruldu.
Bekleyin, biraz dinlensin" diyorlar.
“Tamam” diyorum, görmek için yan›na giriyorum. Küçük bir oda, iki
kanepe, yanan bir odun sobas›, Fatma'n›n yata¤›, televizyonluk ve ortada duran bir sehpa... Iﬂ›ktan rahats›z oldu¤u için az ›ﬂ›k saçan bir
lamba yerleﬂtirilmiﬂ...

Gözlerde Iﬂ›l Iﬂ›l Kararl›l›k
Fatma yata¤›na uzanm›ﬂ gelenlere gülümsüyor, “Yürüyüﬂ Muhabiri
geldi, röportaj yapmak istiyor" diyor refakatçi ben içeri girerken...
310. gününe varm›ﬂ bir direniﬂçinin
durumunun, nas›l oldu¤unun merak›yla gözlerim bak›yor O’na. Bana
bak›p sevgiyle gülümsüyor, hoﬂgeldin diyor. Belli bir mesafeden sonra
iyi görmüyormuﬂ gözleri... “O’nu
görüyor musun, seçebiliyor musun?” diye soruyor refakatçi. Gülümsüyor, “ben gözümden önce gönül gözüyle görüyorum birçok ﬂeyi,
burada olamayan, gelemeyen birçok can›m›” diyor. ‹ncecik bedeniyle uzan›verdi¤i yata¤›na yanaﬂ›yorum. Gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l kararl›l›k parl›yor... ‹yi görmedi¤ini asla yan›nda-

ki sezmiyor, gözlerinin o parlakl›¤›n›n
etkisine giriyor hemen.
Avucunda
umudunun y›ld›z›,
aln›nda inanc›n›n
simgesi, baﬂ›nda k›rm›z› iﬂlemeli ﬂal›,
yüzünde zaferi kazanm›ﬂl›¤›n edas›....
Aln›ndan öpüyorum, bana yeni yakt›¤› k›nas›n› gösteriyor, umutla...
“Y›ld›z›m› öp” diyor, “en güzel öpmeleri o hakediyor”. Avucunu öpüyorum, bir s›cakl›k kapl›yor tüm
benli¤imi... Avucuna bak›yor ve
öpüyor... Bir sevgi yuma¤›, umut
dalgas› gibi... herkes duygulan›yor.
Sevgi, sahiplenme, ba¤l›l›k... Hiçbir
kelimeye gerek b›rakm›yor. Tüm bu
duygular› hissettiriyor Fatma...
Röportaj› duyunca, "refekatçilerim bilir" diyor, onlar›n sözünden
ç›km›yor. "Onlar benim can›m" diyor mütevazilikle.
Yan›nda oturup ona bakarken
dald›¤›n› gördüm. Sehpada su, ﬂekerler, 2 bardak ve çicekler var. Bir
an su istedi¤ini düﬂünerek soruyorum. “Hay›r ben çiçeklere bak›yorum. Orda yoldaﬂlar›m›n güvenini
görüyorum. Çiçekleri yoldaﬂlar›m
getirdi” diyor.

“Halk›m› Çok Seviyorum”
Fatma'n›n burda oldu¤unu ö¤renen birçok mahalleden insanlar geliyor, Alibeyköy'den Ba¤c›lar'dan,
Esenyurt'tan... Karﬂ› Sanat Çal›ﬂanlar›, ÇEM-DER'liler... Refakatçiler
yorgun oldu¤unu söylese de, Fatma
kimseyi görmeden göndermek istemiyor. Tek tek giriyor ziyaretçiler.
Aln›ndan öpüyorlar, fazla konuﬂam›yor Fatma, yüzünden yorgunluk
okunuyor ama ziyaretçileri varken
uyumay› istemiyor. Herkese gülümsüyor, gelenleri dinliyor. Herkeste
ayn› heyecan. Kimileri ilk kez direniﬂçi görüyor, kimileri zay›fl›¤›na
bak›p dal›yor ama herkes sayg›yla
süzüyor O’nu. Dil de¤il gözleriyle
konuﬂuyor sanki ya da “yürek diliyle”. Ortam sessiz... Sessizli¤i Fatma
7
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bozuyor, tecrit konusundaki sessizli¤i sansürü parçalamaya çal›ﬂt›¤›
gibi. "Benden selam söyleyin herkese" diyor, "ben halk›m› çok seviyorum." ‹ncecik beden ›ﬂ›l ›ﬂ›l gözler
yalan söylemiyor, herkes bu sevginin yürekten geldi¤ine tan›k. Görmeyene nas›l anlat›l›r bilmem...
Ziyaretçiler gidiyor. Tam Fatma
dinlenecekken Gazililer gecekondular›ndan kopup geliyorlar akﬂam
vakti. Onar kiﬂilik gruplar halinde
giriyorlar içeri. Gazi halk›n›n selam›n› taﬂ›yorlar Armutlu'da direnen
solu¤a. Solu¤una soluk, yüre¤ine
yürek oluyorlar. Güç al›yorlar. güç
veriyorlar Gazililer, direniﬂi tüm
güzelli¤iyle tüm isyan›yla tan›yan,
bilen bir halk. Gazi Ayaklanmas›’n›
daha iki gün önce selamlam›ﬂlard›.
Katliam›n öfkesi, direnmenin hakl›
onuruyla duruyorlar Fatma'n›n karﬂ›s›nda. Ç›karlarken Fatma, birinin
kula¤›na “giderken Gazi Marﬂ›n›
benim için söyler misiniz?" diyor.
Gazililer kap›dan ç›kar ç›kmaz
gür bir ses yükseliyor baﬂl›yorlar:
"Gazi'nin yoksul kondular›ndan/
Taﬂt›k öfkeyle sokaklara/ Kurtuluﬂumuzun bayraklar›/ Dalgaland›
barikatlarda". Pencerenin önüne
geliyorlar. Yumruklar havada. Zafer
için s›k›l›... Baﬂlar dimdik... Gülüyor, yumru¤unu kald›r›yor, zafer
iﬂaretiyle selaml›yor Fatma. Sonra
ikinci ekip Gazili, sonra di¤erleri...
Onlar da giderken "Mitralyöz"ü
söylüyorlar. “Halk›m›z›n gelini” dedikçe, Fatma'n›n gülüﬂü duyuluyor.
Evet halk›n›n gelini O... Eli k›nal›
yüre¤i vatan›na sevdal› gelin. Ve en
güzel duva¤› zafer olacak.
Son grup Gazililer girdi¤inde,
Fatma refakatç›s›na "kendimi çok

yorgun hissediyorum. Ziyaretçilerimle konuﬂam›yorum. Bu yüzden utan›yorum mahcup oluyorum" diyor. Utanmas› gereken
en son kiﬂi oldu¤u halde.
Marﬂlar› duyan Armutlu halk›ndan gelenler oluyor. 60'›na
dayanan bir ana, ne oldu¤unu
anlamaya çal›ﬂ›yor. Yak›n›n›
ölüm orucunda ﬂehit veren bir
di¤eri, y›llar›n ac›s›n› saç›n›n akl›¤›nda saklayan yaﬂl› amcan›n
sorusunu cevapl›yor; “Fatma ﬂehit düﬂtü san›p koﬂtum.” Marﬂlar›n, sloganlar›n anlam›n› biliyorlar, sahiplenmeye koﬂuyorlar yi¤it k›zlar›n›. Ö¤rendiklerinde rahatlay›p yüzlerinde tebessümle
dönüyorlar yoksul kondular›na.
Uykuya dal›yor, yorgun, hareket ettikçe ac› çekiyor ama
“ah” yok. Ertesi sabah uyand›¤›nda ilk iﬂi band›n› kontrol etmek oluyor, sonra içti¤i s›v›lar›
ç›kar›yor, zorlan›yor nefes almakta, yutkunmakta.... Zorlan›yor... Bugün 310. günü... Bir irade savaﬂ› veriyor. Haf›zas› çok
iyi... Bir süre daha dinlendikten
sonra, “ziyaretçi ak›n› baﬂlar, röportaj› yapal›m” önerisiyle sorular›ma baﬂl›yorum.
Ancak, sorulara baﬂlamadan
aç›klama gere¤i duyuyor; “Dediklerimi birçok insan okuyacak.
Arkadaﬂlar›m okuyacak. Konuﬂmakta biraz zorlan›yorum. Bazen demek istediklerimi toparlayam›yorum. Unutuyorum...”
‹çinin rahat olmas›n›, direniﬂiyle zaten en güzel konuﬂmalar›
yap›p, söyleyeceklerinin en netini söyledi¤ini belirtiyorum.
K›sa cevaplar veriyor sorulara, sonra unutup yeniden soruyor
az önce ne söyledi¤ini. Aralar
vererek sürdürüyoruz röportaj›.
Gebze'deki ve tüm F Tiplerindeki yoldaﬂlar›na mesaj›n› sordu¤umda, gözlerini yumuyor, dudaklar›n› ›s›r›p gözleri bu¤ulan›yor. Ve baﬂl›yor konuﬂmaya;
“tutsakl›k aln›m›z›n ak cefas›d›r.
Onlar› çok çoook seviyorum...”
Ses tonu öylesine içten...

Fatma Koyup›nar:
“Ben Son Olay›m Baﬂka
Yoldaﬂ›m Ölmesin”
Devrimcilik
sonuna kadar
gönüllülük iﬂidir
Büyük Direniﬂin bayra¤›n› aylar önce devrald›n›z. Kaç›r›p o bayra¤›
elinizden almaya çal›ﬂt›lar. Vermediniz. Tahliye
oldunuz ve bayra¤› d›ﬂar›da da taﬂ›yorsunuz. Art›k tutsak de¤ilsiniz, neden devam ediyorsunuz?
FATMA KOYUPINAR: Çünkü ben ülkemde insanca yaﬂamak istiyorum. Düﬂüncelerimle
yaﬂamak istiyorum. O
yüzden, o bayrak hep
bende olacak ve istiyorum
ki, o bayrak benimle zafer
burcuna dikilsin ve baﬂka
insanlar ölmesin.
Direniﬂin ya da mücadelenin içerisi d›ﬂar›s› olmaz. Söz namustur. Fidan
öyle demiﬂti. Söz namustur. Vatan namustur. Bizim korudu¤umuz düﬂüncelerimiz, namusumuz, vatan›m›z.
Ayr›ca devletin memurlar› de¤iliz,
rüﬂvetle iﬂ yapm›yoruz. Gönüllü...
Devrimcilik sonuna kadar gönüllülük
iﬂidir. Vatan›m›z, halk›m›z için yap›yoruz. Bu yüzden tahliye ile direniﬂi
b›rakaca¤›m›z›n düﬂünülmesi devletin acizli¤idir, bizim gücümüzdür.
AKP kendinden öncekilerin yapt›¤›n› devam ettiriyor. Hiç sorgulamadan. Zaten AKP nedir ki, hükümetlerin hepsi, emperyalistlerin kuklas›,
sadece isimleri de¤iﬂir. O yüzden...
(yoruluyor, ara veriyoruz) Yani böyle
bir iﬂbirlikçilikle b›rak›l›yoruz, dire8
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niﬂ bitecek hesab›. Tecrit konusunda
da emperyalizmin istedi¤ini yap›yor.
Ölüm orucunu hapishanede, hastanede veya d›ﬂar›da sürdürmek aras›nda fark yok. Direniﬂin yeri zaman›
mekan› yok.
Mesele verilen sözde. Direniﬂ özü
zafere kilitlenmektir. Yani hapishanede yapar›m d›ﬂar›da b›rak›r›m, olmaz
böyle ﬂey. Söz verdiysek tutaca¤›z.
Nerede olursa olsun. Yani ölümse
ölüm. Hani d›ﬂar›ya ç›kmak için kolumuzu kald›r›p teslim olmayaca¤›z
ki, ne demek. Direniﬂ sürdürülmelidir, tecrit kalkana dek.

Direniﬂimde
hakl›y›m
Zorla müdahale amaçl› hastaneye kaç›r›ld›n,
orada neler oldu?
Hastane süreci
benim için nas›l
diyeyim, biraz
de¤iﬂikti. Yani
düﬂman›n müdürü, savc›s› at›p
kurtuldular bir
hastane odas›na.
Doktorlar gidip
geliyorlar. Diyorlar ki “geri dönüﬂü olmayan günlere giriyorsun,
fark›nda m›s›n?” Ben de diyorum; “e
bunun ad› ölüm orucu” ve müdahale
edilmemesi için bilincimi aç›k tutmaya çal›ﬂ›yordum. Sürekli psikolojik bask› alt›nda tuttuklar›n› san›yorlard›. Yemek saatlerinde asker kap›y›
aç›p “yemek saati” diye ba¤›rarak
gardiyanlar› ça¤›r›yordu, benim uyudu¤umu düﬂünüp yemek yiyor gardiyanlar. Bu nas›l bir insanl›kt›r. Ben
de bu insanl›¤› de¤iﬂtirmek için direniyorum. Hakl›y›m yani bu direniﬂimde. ‹nsanlar›n içi boﬂalt›lm›ﬂ, düﬂünmeyen, içgüdüleriyle hareket
eden, yiyip içip uyuyan... O hale getirilmiﬂ.
Doktorlar ilk zamanlar sabah akﬂam geliyordu. Soruyorlard›; tedavi,
muayene. Dokundurtmuyordum. Bir
nörolog vard›, daha önce hapishaneye de gelenlerden. Çeﬂitli ﬂeylerle
beynimi buland›r›p t›bben düﬂündükleri ortam› yaratmaya çal›ﬂt›lar.

Sizin için bir gün daha
fazla direnece¤im
Hastanede tutulurken TAYAD'l›lar hastane önünde oturma eylemi
yapt›lar. Defalarca sald›rd›lar,
90’dan fazlas› gözalt›na al›nd›. Haberiniz olabildi mi, sloganlar› geliyor muydu, ne düﬂündünüz?
Evet direniﬂten haberdard›m. En
çok sald›r›larda, bas›n aç›klamala-

Çünkü ben ülkemde insanca yaﬂamak istiyorum. Düﬂüncelerimle yaﬂamak istiyorum. O yüzden, o bayrak hep bende
olacak ve istiyorum ki, o
bayrak benimle zafer
burcuna dikilsin ve baﬂka insanlar ölmesin.

r›nda sloganlar›n› duyuyordum.
Birlikte direnmenin güzelli¤i insana
ayr› bir güç, ayr› bir mutluluk veriyor. Bir de ﬂey diyor insan. Sizin
için bir gün daha fazla direnece¤im.
Yani, bir kiﬂi ya da on kiﬂi o direniﬂte korkular›n› yenmek çok güzel bir
duyguydu. Diyorsun ki, iﬂte halk›m›z›n gücü. Halk gücünün fark›na
vard›¤›nda nas›l bir ateﬂ yakacak ve
düﬂman nas›l böyle arkas›na bakmadan kaç›p gidecek.

Baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin
Gebze'deki ve F Tipi hapishanelerdeki tutsak yoldaﬂlar›n›za söylemek istedi¤iniz ﬂeyler vard›r mutlaka.
Bizim memleketimizde mahpus9
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haneler yi¤it yata¤› olmuﬂtur. ‹tler hep, iﬂte hortumcular gibi,
keyif içinde yatarlar biliyorsunuz. Ve biz devrimcili¤in getirdi¤i her türlü ﬂeye gönüllü oldu¤umuzdan mahpusluk da aln›m›z›n ak cefas›d›r.
Burdan bütün tutsak yoldaﬂlar›m› çok
ama çok sevdi¤imi söylüyorum. Hepsine
sevgilerimi, sayg›lar›m›, ba¤l›l›¤›m› gönderiyorum.
Ve istiyorum ki, ben art›k tutsakl›kta ve d›ﬂardaki son direniﬂçi olay›m.
Baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin. Elinde silahla k›rda, dergi da¤›t›rken s›rt›ndan kurﬂunlanarak ya da baﬂka türlü, ﬂehitlik bir devrimci için onurdur. Ancak tutsak yoldaﬂlar›m›n art›k ﬂehit düﬂmelerini istemiyorum,
son olmak istiyorum.

Solcu, halk›n direnen
yan›n›n etraf›nda toplan›r
Düne kadar duvarlar›n arkas›nda ulaﬂ›lamaz durumdayd›n›z. ﬁimdi art›k herkes ulaﬂabilir size. D›ﬂar›daki devrimcilere, demokratlara
iletece¤iniz bir ça¤r›n›z, mesaj›n›z
var m›?
6 y›la yak›n bir süredir direniyoruz. Ve kendisine devrimciyim demokrat›m diyen insanlar yok. Gözleri kapal›, kulaklar› sa¤›r, dilleri
suskun. Olamaz böyle ﬂey. Devrimcilik, gerçek sosyalistlik, gerçek
halk ve vatanseverlik... (Zorlanmas›
üzerine yeniden ara verildi) Gerçek
vatanseverlik, halk› gerçekten sevmek, yani gerçek sosyalistlik; halk›n direnen damar› neredeyse onun
etraf›nda toplanmakt›r. Bu kuyrukçuluk falan de¤ildir. Komplekse art›k girmesinler, b›raks›nlar bu solcu
hastal›¤›n›. Halk›n direnen yan›n›n

etraf›nda toplanmazlarsa, kendi
devrimciliklerini, demokratl›klar›n›
b›rakal›m bir tarafa, insanl›klar›n›
kaybederler, vicdanlar›n› kaybederler. Bunun fark›na vars›nlar. Böyle
düﬂünsünler, niye direniyor bu insanlar...
Son olarak söylemek istedi¤im
ﬂu: Ben zaferin ad› olmak istiyorum. Art›k ölüm oruçlar›nda kimse
ölmesin. Ben de istemiyorum, herkes bir ﬂeyler yapt›¤›nda beni yaﬂatabilir.
Diyece¤im o ki, art›k yeter. Direniﬂin etraf›nda birleﬂmeli herkes.
Benim yaﬂamam... Direnen halk›n
direnen damar›n› tutmalar›na ba¤l›.
Ama onlar kör, sa¤›r, dilsiz ve uzak
duruyorlar. ‹nsanl›klar›n› kaybediyorlar. Biraz düﬂünsünler. Ne yapt›klar›n›n fark›na vars›nlar. Yani
devrimcilik nedir, onu bir sorgulas›nlar.

‹flah olmayacaklar!
Adalet Bakanl›¤›'na diyece¤im
ﬂu zaten; mahkemelerde de yaz›yor
ya ‘Adalet Mülkün Temelidir’.
Mülkü olana adalet var, yoksulun

hiçbir hakk› hukuku yok. Adalet
bizlerde. Ayr›ca Cemil Çiçek zaten faﬂist, tescillenmiﬂ biri. Tayyip Erdo¤an derseniz, Amerika'dan izin al›p baﬂbakan olmuﬂ.
Ne yaparsak ne yarat›rsak kendi
ellerimizle, gücümüzle, direniﬂimizle yarataca¤›z.
Gerçekte tecritin kald›r›lmamas› için hiç neden yok ama çok
neden var. Tecritin kald›r›lmas›,
düzenin temellerinin kaymas› de¤il ki. Ama bir yan›yla da devrimcilerin zaferini böyle görüyorlar. Oysa biz siyasi olarak zaferi çoktan kazand›k.
Bu ülkede demokrasicilik
oyunu var. Çünkü burjuva demokrasilerinde, uyulmas› gereken kurallar› olur. Burada yok öyle bir ﬂey.
Askeriyle, polisiyle, meclisiyle diktatörlük sürüyor. Ülkemizin en güzel yerlerinde onlar yaﬂar. Biz üretip
yarat›r›z, halk al›nteri döker, köylü
eker, iﬂçi üretir onlar sadece yer.
Tecritin kalkmas›n› istemezler, saltanatlar› sallan›r.
Ve korkular› çok büyük bu yüzden. Direniﬂten korkuyorlar. “Vatan, millet, din, Allah” derler. E¤er

böyle konuﬂmaya baﬂl›yorlarsa yalan söylemeye baﬂl›yorlar demektir.
Onlar›n vatan› da, dini de, iman› da,
ç›karlar›d›r. Halk› hiç düﬂünmezler.
‹ﬂte 121 insan öldü ve bunun vebali
onlar›n üzerinde. Bunun korkusunu
taﬂ›yorlar. Bilsinler, vebali üstlerinde. Gerçekten dinleri, imanlar›, vicdanlar› varsa tecritteki insanlar› kendilerinin öldürdü¤ünün fark›nda olsunlar. Dünyan›n hiçbir yerinde
“analar›n ah›n› alan” iflah olmaz ve
hesab› sorulur. Onlardan da sorulacak.

VE B‹Z, Sabo’dan Sevgi Erdo¤an’a, Sibel’den Canan’a, ﬁenay’dan ﬁengül’e... kad›n yoldaﬂlar›m›zla gurur
duyuyoruz.
Ve diyoruz ki; varl›¤›n›z müjdesidir devrimimizin; Bu
umutlu varoluﬂunuz, bu kararl› yürüyüﬂünüz müjdesidir
kurtuluﬂumuzun.
Selam olsun sizlere! Emperyalizm ve oligarﬂiye karﬂ›
direnip savaﬂan TAYAD’l› Analar›m›za, Fidanlar›m›za,
Fatmalar›m›za selam olsun...
Kutlu olsun Baﬂe¤meyen Kad›nlar›m›za 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü.
Kutlu olsun 8 Mart yar›nlarda baﬂe¤meyecek kad›nlar›m›za.
Yüreklerimizde zafer mayas›
Bilincimizde onur kavgas›
Gönüllerimizde vatan sevdas›
Öyle kardeﬂçe
öyle köklü
öyle ba¤l›
Bir aileyiz B‹Z

Selam olsun ba¤ﬂe¤meyen kad›nlara
Destan›m›z içinde ölümsüzleﬂen 47 kad›ndan biri olan
Gülnihal Y›lmaz, ölüm orucu günlü¤üne tarih düﬂmüﬂtür
bu sözleri:
“Yaﬂam› sevmek ve yaﬂama s›k› s›k›ya ba¤l› olmak,
hayattan bekledi¤i çok ﬂey olanlara has bir vas›ft›r. Bizim
hayattan beklediklerimiz ise kendimizle s›n›rl› de¤il. Biz
hayattan halk›m›z›n hak etti¤i ne varsa söküp koparmay›
bekliyoruz. Yani hayattan bekledi¤imiz ﬂey çok. Yaﬂama
ba¤l›l›k ne kadar büyükse, feda ruhu da o kadar büyük
oluyor...”
Bu sözleri, burjuvazinin, küçük burjuvazinin “mor”
kad›nlar›n›n dilinden duyamazs›n›z. Bu sözler, halk›n kurtuluﬂu için savaﬂan Baﬂe¤meyen Kad›nlar’›n sözleridir.
Onlar;
Dün, Hakikat Bac›lar olarak omuzbaﬂ›m›zdayd›lar. Ve
bugün, halk›n ve hayat›n kurtuluﬂ kavgas›nda Sabo’nun
K›zlar›’n›n omuzbaﬂ›nday›z yine. Çünkü kad›n› erke¤iyle
“Bu topra¤›n insanlar›y›z. Halk›z. Halktan biriyiz. Halk›n
öncüsüyüz...”
10
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Gazi'de ﬁemdinli'de F Tiplerinde
Katleden Susurluk Devletidir
12 Mart 1995 tarihinde Gazi'de
kontrgerilla taraf›ndan gerçekleﬂtirilen katliamda ﬂehit düﬂenler, binlerce
kiﬂi taraf›ndan an›ld›.
12 Mart günü Gazi Temel Haklar,
Gazi Cemevi önünde toplan›rken,
çeﬂitli sol gruplarca oluﬂturulan platform üyeleri Eski Karakol Dura¤›'nda topland›.
Gazi Temel Haklar kortejinin
önünde, ﬂehitlerin
resimlerinin
yerald›¤› “Gazi ﬁehitleri Ölümsüzdür" yaz›l› pankart yeral›rken, hemen onun ard›ndan, “bizde birer
Sezgin'iz, Dinçer'iz, Fadime'yiz” diyen tektip k›yafetleri ve ellerinde ﬂehitlerin resimleri ile Gazi'nin gençleri vard›. Toplanma an›ndan itibaren
coﬂkulu ve kararl› sloganlar hiç susmad›. Gazi sokaklar› bir kez daha
sloganlar›m›zla inlerken, k›z›l bayraklar›m›z›n temsil etti¤i sosyalizm
yürüyüﬂümüze tan›k oldu.
Gazili gençlerin ard›ndan, “Katliam ve Tecrit Politikalar› AKP ‹ktidar› ile Sürüyor" pankart›yla beyaz baﬂörtülü k›z›l bantl› aileler, katliamc›lara karﬂ› dinmeyen öfkeleri ile, Gazi’nin ﬂehit ailelerinin ac›lar›n› pay-

laﬂ›yorlard›.
Binden fazla k›z›l bayrak taﬂ›yan
Temel Haklar kortejinde, “Katliamc›lar Cezaland›r›ls›n, Gazi'de ﬁemdinli'de F Tipleri'nde Katleden Susurluk Devletidir, Gazi Katliam›n›
Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" pankartlar›yla yerlerini alan Gazi halk›,
ony›llarda geçse katliam›n ve ayaklanman›n onurlu evlatlar›n›n unutulmayaca¤›n›n kan›t›yd›lar. Ve elbette
Gazi’nin çocuklar›. Onlar da bayraklar, ﬂehitlerinin resimleri ile “biz geliyoruz” diyorlard›. Cemevi önünde
Gazi ﬂehitlerinin isimleri say›larak
"Yaﬂ›yor!" diye hayk›r›ld›.
1500 kiﬂilik Gazi Temel Haklar
korteji "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Gazi ﬁehitleri Ölümsüzdür" sloganlar›yla, aç›klaman›n yap›laca¤›, katliam›n yaﬂand›¤› yere
do¤ru yürüyüﬂe geçerken, di¤er sol
gruplar da katliam› lanetleyen sloganlarla hareket ettiler.
Gazi ﬂehitlerinin resimleri katliam›n yaﬂand›¤› yere dizilerek karanfiller b›rak›ld›. Burada ﬂehit aileleri
ad›na konuﬂan, Sezgin Engin'in abisi
Ergin Engin ﬂunlar› söyledi:
11
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“Gazi'de gecekondular›n kuruldu¤u günden bu yana devrimciler
vard›. Gazi'de devrimcileﬂmiﬂ bir
halk vard›. Gazi Ayaklanmas›’nda da
barikatlardayd› o devrimciler. Gazi
Ayaklanmas› derin izler b›rakt›. Ama
hiçbir ﬂey bitmiﬂ de¤il. Yoksul halk
gücünü görmüﬂ mücadele gelene¤ine
böyle bir direniﬂ tecrübesi eklemiﬂtir.
Halk Adaletsiz Kalmaz! Gazi'yi
unutmamak unutturmamak her ﬂeyden herkesten önce Gazi Ayaklanmas›'nda topra¤a verdi¤imiz ﬂehitlerimize borcumuzdur.”
Anman›n ard›ndan sloganlarla
harekete geçen kitle cemevi önüne
geldi. Burada ﬂehitler için yemek verilirken, ard›ndan binlerce kiﬂi Gazi
Mezarl›¤›'na yürüyüﬂe geçti.
En önde 12 Mart'ta katledilen ﬂehitlerin aileleri "Gazi Katilleri Af
Edilmesin" yaz›l› pankartla yeral›rken, onlar›n hemen arkas›nda Gazi
Temel Haklar korteji s›raland›. Pir
Sultan Abdal Derne¤i Marmara ﬁubeleri’nin ard›ndan di¤er sol gruplar
ve partiler kendi pankartlar› ve sloganlar›yla kortejler oluﬂturdular.
Devrimci gruplar güçleri oran›n-

da Gazi halk›n›n yan›nda yerlerini
al›rken, 4 bin kiﬂinin kat›ld›¤› anmada, reformist partilerin kortejleri
yüzer kiﬂiyi bulmuyordu.
Yürüyüﬂ boyunca s›k s›k “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Gazi
ﬁehitleri Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" sloganlar›yla, biz halk›z bizi
bitiremezsiniz diyordu binlerce kiﬂi.
Karakolun önünden geçerken katillere olan öfke hep birlikte hayk›r›ld›. Gazi Temel Haklar kitlesinin girmesiyle mezarl›k alan› dolarken,
sayg› duruﬂunun ard›ndan Grup Yorum, marﬂlar›n› Gazi ﬂehitleri için
söyledi. Gazi Ayaklanmas› yaﬂan›rken yurtd›ﬂ›nda olan ve turnelerini
yar›da kesip ülkeye dönmelerinin
ard›ndan yapt›klar› marﬂ› söylemeye baﬂlayan Yorumcular’a binlerce
kiﬂi eﬂlik etti. Gazi Marﬂ›, ayaklanman›n marﬂ› haline gelmiﬂti.
“Bize Ölüm Yok” marﬂ›n›n ard›ndan anma sona ererken, di¤er sol
gruplar›n oluﬂturdu¤u platformun
mezarl›¤a girebilmesi için Gazi Temel Haklar korteji baﬂka bir yoldan
yeniden cemevine do¤ru yürüyüﬂe
geçti. Platform üyeleri de sloganlarla geldikleri mezarl›kta ayaklanman›n onurlu evlatlar›n› selamlad›lar.
Cemevine yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan, anma sloganlarla son buldu.

Gazi, Cephedir
Her 12 Mart’ta oldu¤u gibi bu
y›l da, Gazi sokaklar› Cephe sloganlar›yla inledi, Gazililer Cephe’yle
devrime yürüme iradelerini ortaya
koydular.
Polis eylemin baﬂlamas›na yak›n
zamanlarda Gazi'ye giren bütün
araçlar› ve insanlar› arayarak, binlerce polisi ve z›rhl› arac› mahalleye
y›¤arak tedirginlik yaratmaya çal›ﬂsa da, baﬂar›l› olamad›. Polisin yönlendirmesi ile provakasyon yaratmaya çal›ﬂan, bozkurt iﬂareti yapan
bir kiﬂinin giriﬂimi de, Gazi Temel
Haklar kortejinin disiplini ile boﬂa
ç›kt›.
1500 kiﬂiyle yürüyen Gazi Temel Haklar’›n ard›ndan DTP’lilerin

400 kiﬂi
ile kortej oluﬂturduklar› görülürk e n ,
E S P
350, DHP 300’er kiﬂilik kortejler
oluﬂturdu. Anmaya kat›lan; ÖDP,
TKP, Mücadele Birli¤i, Partizan,
Kald›raç, BDSP, EMEP, SDP, TÖP,
ODAK, PDD, Devrim Dergisi,
KÖZ, SODAP ve EHP ise 50 ile
100 aras›nda de¤iﬂen kitleleri ile
Gazi sokaklar›ndayd›lar. Sendikalar ise yine yoktular...

Anmalar Her Yerde
Gazi Ayaklanmas›’n›n y›ldönümünde, sadece ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde de¤il, birçok kentte gösteriler düzenlendi, ﬂehitler an›larak,
onurlu Gazi halk›n›n ayaklanmas›
selamland›.
Ankara- 11 Mart günü Dikmen
Temel Haklar Derne¤i’nde, ayaklanmay› anlatan film gösterimi eﬂli¤inde ﬂehitler an›ld›. Anmada konuﬂan Funda Avc›, “ﬁehitlerimiz yat›yor Gazi Mezarl›¤›’nda. Adalete susuzlu¤un an›t› gibi dikiliyor mezar
taﬂlar›. Dökülen kan›n hesab›n› soraca¤›z. Adaletten baﬂka hiçbir ﬂey
Gazi’den yükselen hesap sorma sloganlar›n› dindiremez” dedi.
12 Mart’ta ise, ﬁirintepe’de
HÖC taraf›ndan “Gazi Katliam›’n›n
Sorumlular› Cezas›z, Halk Adaletsiz Kalmaz” yaz›l› pankart aç›larak
meﬂaleli yürüyüﬂ yap›ld›. Yürüyüﬂ
sonunda yap›lan aç›klamada “Mücadelemiz adalet yerini buluncaya
kadar sürecek” denildi.

AntalyaK›ﬂlahan
Meydan›’nda
HÖC, E¤itimSen, Tüm BelSen ve Emekli-Sen Antalya
ﬁubeleri ile
DHP taraf›ndan düzenlenen eylemde
12
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“Gazi Katliam›n› Unutmayaca¤›z,
Unutturmayaca¤›z" pankart› aç›ld›.
Ortak aç›klamay› okuyan Sema
Koç, “Gücümüz örgütlülü¤ümüzdür. Örgütlü halk yenilmez” dedi.

Mersin- HÖC’lüler, Mersin Temel Haklar’da düzenledikleri anma
ile Gazi ﬂehitlerini selamlad›lar,
marﬂlar› onlar için söylediler.
‹zmir- HÖC Temsilcili¤i Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da yapt›¤› meﬂaleli yürüyüﬂ ile adalet iste¤ini ‹zmir sokaklar›na taﬂ›d›. ‹ﬂ Bankas› önünde
toplanarak, “Gazi’de Ümraniye’de
Katlettiler, Katliamc›lar Yarg›lans›n, Adalet ‹stiyoruz” pankart›, k›z›l
bayraklar ve meﬂalelerle, “Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Çeteler
Özgür Katliamc›lar Cezas›z” dövizleri ve sloganlar›yla yürüyen HÖC
üyeleri, ‹stasyon Meydan›’nda aç›klama yapt›lar. Yürüyüﬂ boyunca
halk›n alk›ﬂlarla destek verdi¤i
HÖC’lüler ad›na konuﬂan Nurhan
Y›lmaz, Gazi’de halk› katledenlerin
Susurluk’ta, ﬁemdinli’de kan dökmeye, hapishanelerde diri diri yakmaya devam etti¤ini söyledi.
Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nde de Gazi ﬂehitleri için anma düzenlendi. Anmada
Grup Gün Iﬂ›¤›, marﬂlar›n› Gazi
Ayaklanmas› için söyledi.
Erzincan- Dernek binas›nda Gazi ve 16 Mart ﬂehitleri için anma düzenleyen

‹zmir
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri,
Halk›n “Adalet ‹stiyoruz” hayk›r›ﬂ›n›n sürdü¤ünü kaydettiler. 13 Mart
günü ise, Vak›flar ‹ﬂ Han› önünde
yap›lan eylemde, “Gazi Katliam›’n›n Sorumlusu Susurluk Devletidir"
pankart› aç›ld›.

Dersim- HÖC Temsilcili¤i,

ESP, DHP ve HKM taraf›ndan Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde yap›lan eylemde, "Gazi Katliam›n› Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" pankart›
aç›larak, "Gazi, ﬁemdinli, Susurluk
Sürüyor, Katliamlara ve Tecrite
Karﬂ› Birleﬂelim” dövizleri taﬂ›nd›.
Diyarbak›r- Dicle Gençlik
Derne¤i, ESP, Partizan ve DHP üyeleri "Bize Ölüm Yok" marﬂ› ve sloganlarla Sanat Soka¤›'nda yürüyüﬂ
yapt›.
Eskiﬂehir- 12 Mart günü Adalar Migros önünde biraraya gelen
Gençlik Federasyonu üyeleri, "Gazi
Katliam›’n›n Sorumlusu Susur-

Ümraniye ﬂehitleri ölümsüzdür

Gazi halk›na sahip ç›karak sokaklara dökülen 1 May›s Mahallesi’nde, 15 Mart 1995 y›l›nda yaﬂanan katliamda hayat›n› kaybedenler, düzenlenen eylemle an›ld›.
15 Mart günü sabah saatlerinde
mezar ziyaretleriyle baﬂlayan anma, 1 May›s Mahallesi Pir Sultan
Abdal Kültür Derne¤i'nde verilen
yemekle devam etti.
Ö¤le saatlerinde ise, Emlakç›
Dura¤›'nda toplanan 1 May›s Mahallesi Demokrasi Platformu bile-

Gazi Temel Haklar:

ﬁehitlerimizi
unutmayacak
unutturmayaca¤›z

ﬂenleri, sloganlar eﬂli¤inde katliam›n yaﬂand›¤›
yer olan 30
A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu'nun
önüne yürüdü.
Düzenli kortejler halinde yürüyüﬂe geçen kitle
ﬂehit düﬂenlerin
resimlerini taﬂ›d›. "1 May›s ﬁehitleri Ölümsüzdür, Bedel Ödedik
Bedel Ödetece¤iz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma" sloganlar›yla yürüyen kitlenin önü köprü alt›nda polis
taraf›ndan kesildi. “PKK ve Öcalan
bayraklar›n›n” indirilmesini isteyen
polis, PKK ve Öcalan'›n bayraklar›n›n indirilmesiyle barikat› kald›rd›.
En önde sancakl› bir ekibin yer
ald›¤› Anadolu Temel Haklar korteji, mahalleyi k›z›la boyayan bayraklar›yla yer ald›. 250 kiﬂinin
yerald›¤› Anadolu Temel Haklar
kortejinde, “Gazi ve Ümraniye ﬁe-

Gazi katliam›na iliﬂkin etkinliklerden biri de, Gazi Temel Haklar taraf›ndan 10 Mart günü Sultan Dü¤ün Salonu'nda düzenlendi.
ﬁehitler için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlayan etkinlikte, Gazi Temel
Haklar ad›na Selda Yeﬂiltepe konuﬂtu.
13
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luk’taki Devlettir” pankart› açarak,
ﬂehitleri and›lar. Onur Ertekin taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Zalimler yoksullar›n öfkesinden kurtulamayacaklar. Her yer Gazi olacak!”
denildi. Eylem, “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Faﬂizmi Döktü¤ü
Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar›yla
son buldu.

MHP arac› tahrip edildiGazi katliam› sadece kitlesel gösterilerle lanetlenmedi. Cepheliler, 11
Mart günü Fatih Saraçhane’de, Susurluk’un “sivil” örgütlenmesi faﬂist MHP’ye ait bir seçim arac›n›
molotoflayarak tahrip etti.
hitleri Ölümsüzdür, Katliam ve
Tecrit Politikalar› AKP ‹ktidar› ‹le
Sürüyor” pankartlar› taﬂ›nd›. ﬁehit
resimleri ve k›z›l bayraklar›n taﬂ›nd›¤› kortejde hesap soran sloganlar,
‘rap rap’ yürüyüﬂleri, gecekondu
yoksullar›n›n öfkesinin ifadesiydi.
30 A¤ustos ‹lkö¤retim Okulu
önüne gelindi¤inde, ﬂehit düﬂenler
an›s›na sayg› duruﬂunda bulunuldu.
Ard›ndan PSAKD MYK Üyesi Erdal Y›ld›r›m, bu katliamlarla devletin suçüstü yakaland›¤›n› dile getirerek, "Emekçilerin adalet talebi
görmezden gelindi, faﬂist katiller
adeta ödüllendirildi. Devlet kontrgerillay› emekçilere yönelik sald›r›lar için her dönem örgütlemiﬂ, kullanm›ﬂt›r. Kontrgerilla bu devletin
gerçek yüzüdür" diye konuﬂtu.
ﬁemdinli örne¤inin verildi¤i
aç›klaman›n ard›ndan 5 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i yere karanfiller b›rak›ld›. Anma bitiminde Anadolu
Temel Haklar üyeleri kortej halinde
derneklerine kadar yürüdüler.
Eyleme ESP, Al›nteri, Partizan,
DHP, EMEP gibi gruplar da kortejler oluﬂturarak kat›ld›lar.
Devletin katilleri korumak ve katliam›
aklamak için her yola baﬂvurdu¤unu
söyleyen Yeﬂiltepe "ﬂehitlerimizi unutmayacak unutturmayaca¤›z" dedi.
Sinevizyon gösteriminin ard›ndan
Grup Yorum Korosu türkülerini 500 kiﬂi ile birlikte söyledi.

Onların şehit düştüğü yerde
dalgalanıyor kızıl bayraklarımız
16 Mart 1978'de katledilen 7
devrimci ö¤renci katliam›n y›ldönümünde ‹stanbul ve Anadolu’nun çeﬂitli illerinde an›ld›. Yap›lan anmalarda katliam›n sorumlusunun devlet oldu¤u vurgusu
yap›ld›.

Beyaz›t

Katliam›n Hesab›n›
Soraca¤›z
‹stanbul’da katliam›n yap›ld›¤› Beyaz›t Meydan›’nda buluﬂan devrimci demokrat birçok gençlik örgütü "16 Mart'tan ﬁemdinli'ye Katleden Devlettir” ve
“Halepçe'den ﬁemdinli'ye Emperyalizme Karﬂ› Mücadeleye" pankartlar›n› taﬂ›d›.
Beyaz›t Tramvay Dura¤›’ndan "16 Mart'tan ﬁemdinli'ye Katleden Devlettir, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
Beyaz›t Faﬂizme Mezar Olacak, 16 Mart ﬁehitlerini
Unutmad›k Unutturmayaca¤›z" sloganlar›yla ‹.Ü. Eczac›l›k Fakültesi önüne yürüyen ö¤renciler burada devrim
ﬂehitlerin an›s›na sayg› duruﬂunda bulundular. Katliam›n gerçekleﬂti¤i yere karanfiller b›rak›ld›. Devrimci,
demokrat, yurtsever ö¤renciler ad›na yap›lan aç›klamada; “16 Mart'tan Susurluk'a, Susurluk'tan ﬁemdinli'ye
uzanan bir gerçek var önümüzde" denilerek katliam›n
bizzat devlet taraf›ndan örgütlendi¤ine dikkat çekildi.
Ayr›ca katliam›n hesab›n›n sorulaca¤› belirtildi.
Gençlik Federasyonu yaklaﬂ›k 100 kiﬂilik kortejinde DEV-GENÇ flamalar›, Fatma Koyup›nar'›n resimleri ve "Tecritte 122. Ölüme ‹zin Vermeyelim, Fatma Koyup›nar Direniﬂi Sürdürüyor" dövizleriyle yürüyüﬂteki
yerini ald›. 350 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada Halepçe Katliam› da protesto edildi. Anma’da Grup Yorum da
marﬂlar›yla yerald›.
Ankara Gençlik Derne¤i 11 Mart günü Ankara
Gençlik
DerneAnkara
¤i’nde ve
Hacettepe
Üniversitesi Beyﬂ e h i r
Kampüsü’nde

yapt›¤› etkinliklerle katliam› protesto etti. Marﬂlar›n
coﬂkuyla söylendi¤i etkinliklerde “katliamlar, bask›lar
mücadelemizi engelleyemez” mesajlar› verildi.
Ankara’da 16 Mart günü Gençlik Derne¤i’nin de
bulundu¤u gençlik örgütleri Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bir bas›n aç›klamas› yaparak katliam›
protesto etti. “16 Mart Katliamlar›n› Unutmad›k. Unutturmayaca¤›z” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› eyleme Ankara
Gençlik Derne¤i “16 Mart Katliam›n› Unutmad›k
Unutturmayaca¤›z, Katil Devlet Hesap Verecek, Beyaz›t’tan ﬁemdinli’ye Katleden Ayn› Devlettir” yaz›l› dövizleri taﬂ›d›.
HÖC’ün de aralar›nda oldu¤u birçok DKÖ, Bursa’da Santral Garaj›’nda toplanarak katliam› protesto
etti. “Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz, Analar›n Öfkesi Katilleri Bo¤acak” sloganlar› atan kitle “Gazi- Beyaz›t-Halepçe Katliam›n›n Hesab›n› Soraca¤›z” yaz›l›
pankart açt›.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde biraraya gelerek "16 Mart'tan ﬁemdinli'ye Katliamlar›n Sorumlusu Devlettir" yaz›l› pankart açan Ege Üniversitesi ö¤rencileri de ‹zmir’den katillerin peﬂini b›rakmayacaklar›n› hayk›rd›lar.

Beyaz›t ve Halepçe Katliamlar›n›
Unutmad›k
Malatya’da da 16 Mart günü HÖC, Partizan, ESP
ve PDD Merkez Postane önünde bir bas›n aç›klamas›
gerçekleﬂtirdi. Aç›klamada “ﬁemdinli Halk› Yaln›z De¤ildir, Katiller Halka Hesap Verecek, Katil ABD Ortado¤udan Defol, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› at›ld›. HÖC’
ün kitlesel kat›ld›¤› eylemde “Tecritte 121 Ölüm Dire14
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niﬂ Sürüyor, Katliamlar›n Sorumlusu EmperyalizmdirHÖC” yaz›l› dövizler aç›larak k›z›l bayraklar taﬂ›nd›.
Erzincan’da, Gençlik Federasyonu’nun 16 Mart
günü E¤itim Fakültesi önünde yapt›¤› aç›klamada
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Direne Direne
Kazanaca¤›z, Katiller Halka Hesap Verecek, Halk›z
Hakl›y›z
Kazanaca¤›z,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz" sloganlar›
at›ld›. Eyleme DGH’da
destek verdi.
Mersin Taﬂ Bina önünde katliama yönelik sloganlar atan Mersin Gençlik
Dernek’liler; “16 Mart katliam›n› unutmad›k, unutturmayaca¤›z. Akademikdemokratik üniversite mücadelemizden vazgeçmeyece¤iz. Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n› her zaman, bedelleri ne olursa olsun savunaca¤›z. Zulmedenler oldukça direnenlerde olacakt›r, bizlerde olaca¤›z” dediler.
Antalya Gençlik Derne¤i katliamla ilgili aç›klamay› Akdeniz Üniversitesi Ö¤renci Evi’nde yapt›. Aç›klama masadan sloganlar ve alk›ﬂlar eﬂli¤inde kalk›larak

Erzincan
baﬂlad›. Katliam›n sorumlular›n›n teﬂhir edildi¤i eylem sloganlarla bitirildi.
Eskiﬂehir’de Anadolu
Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’nde yap›lan aç›klamayla katliam protesto
edildi. Hep bir a¤›zdan Beyaz›t ve Gündo¤du marﬂlaMalatya
r›n coﬂkuyla söylendi¤i
aç›klamada ayr›ca Dersim
Temel Haklar’a yap›lan
bask›n protesto edildi, gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›
istendi.
Adana Gençlik Derne¤i’nde yap›lan anma etkinli¤inde ﬂiirler okunarak marﬂlar söylendi. 16 Mart ve
Gazi Ayaklanmas›’n›n birlikte an›ld›¤› etkinlikte “16
Mart’tan Günümüze Katliamlar›n Sorumlusu Devlettir” pankart› aç›ld›.
kurban seçildi¤ini”
belirterek,
milletvekilinin
iddialar›yla ilgili
hiç bir belgesinin, kan›t›n›n olmad›¤›n› belirtti. Aktaﬂ daha sonra
ﬂöyle dedi. “AKP’liler, ba¤›ms›zl›k
ve demokrasi mücadelesi verenleri
karalayarak OMÜ’de kadrolaﬂmaya çal›ﬂmaktad›r. Demagoji ve yalan, halk›m›z› sömüren iktidarlar
için ekmek-su gibidir.
Bizler, hedef gösterilen kulübün
üyeleri olarak “Ne AKP Ne YÖK”
diyoruz. Çünkü AKP, “Ben Türkiye’yi satmakla mükellefim” mant›¤›yla yönetilen bir partidir.
OMÜ Rektörü Bernay ise ’80
cuntas›n›n ürünü olan YÖK’ün
temsilcisidir. Pek çok ö¤renciye soruﬂturmalar açm›ﬂ, okuldan uzaklaﬂt›rma cezalar› vermiﬂ ve ö¤rencileri bizzat polise teslim etmiﬂtir.
Terör demagojisiyle muhalif kesimleri susturmaya çal›ﬂanlar hesap verecektir.”

Faﬂistler Afyon’da
Molotoflarla Sald›rd›lar

OMÜ Halk Bilim Kulübü
AKP’nin iftiralar›n› cevaplad›:

Kocatepe Üniversitesi’nde devrimci, demokrat ö¤rencilere karﬂ› sürdürülen tehdit, taciz ve sald›r›lar, 15 Mart’ta
daha da boyutland›.
14 Mart’› 15 Mart’a ba¤layan gece
Afyon’da 1 kitabevi, 1 kafe ve 2 eve
molotof kokteylli sald›r›lar düzenlendi.
Okul giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda, ö¤renci evlerinin bulundu¤u caddelerde pusu kuran,
ö¤renci olmad›¤› halde polis himayesinde okula girip terör estiren faﬂistler,
Afyon’daki devrimci demokrat kesimleri sindirmek istiyorlar.
Sald›rganlar›n kimli¤i belliydi. Ülkü
Ocaklar›’nda yuvalanan faﬂistler, terör
estirdikten sonra inlerine çekilirken bu
kez polis ç›kt› sahneye.
Polis, sald›rganlar›n peﬂine düﬂmek
yerine, her zaman oldu¤u gibi, sald›r›ya
u¤rayanlara yöneldi. Evleri sald›r›ya
u¤rayan iki ö¤renci ve EMEP ‹l Baﬂkan› Cemil Öztürk gözalt›na al›nd›.

Samsun AKP milletvekili Cemal Y›lmaz Demir’in, Ondokuz
May›s Üniversitesi (OMÜ) Halk
Bilim Kulübü ile ilgili olarak, 12
Mart tarihli yerel bas›nda yer alan
yalanlar›, kulüp üyesi ö¤renciler
taraf›ndan 14 Mart günü düzenlenen bas›n toplant›s›nda cevapland›.
AKP’nin OMÜ’deki kadrolaﬂma faaliyetini örgütleyen Demir,
kulübün, “aﬂ›r› sol terör örgütünün kurumu” oldu¤u, üyelerinin
“örgüt faaliyetlerini kulüp üzerinden yürüttü¤ü”, “üniversitenin kulübe yapt›¤› yard›mlar›n asl›nda
örgüte yap›ld›¤›” yalanlar›yla tam
bir iftira kampanyas› yürütüyordu.
Bas›n toplant›s›nda konuﬂan
Karadeniz Temel Haklar Gençlik
komisyonu ve Halk Bilim Kulübü
üyesi Hüseyin Aktaﬂ, “Halk Bilim
Kulübü’nün AKP-YÖK kavgas›nda
15
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Devlet terörüne

halk barikat›
14 Mart’ta Dersim ayaktayd› yine. Yine devlet terörüne karﬂ› aya¤a kalkm›ﬂt› Dersim. Bu ülke bizim,
bu ﬂehir bizim, biz halk›z ve buralar›n sahibiyiz diyerek aya¤a kalkm›ﬂt›.
O gün Dersim Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i, polis sald›r›s›na u¤rad›. Saat 15.30 s›ralar›yd›.
Dernekteki insanlar, do¤al olarak ve
herkesin bildi¤i gibi silahs›zd›. Ama
derne¤e bask›n düzenlemek için
çok say›da özel harekat timi, çevik kuvvet polisleri ve z›rhl› araçlarla derne¤in etraf› abluka alt›na
al›nd› önce. Ard›ndan polis derne¤e
bask›n düzenledi.
Dernekte bulunanlara kimlik
kontrolü yapan polis daha sonra arama ad› alt›nda derne¤i talan etmeye
baﬂlad›. Bu s›rada Dersim HÖC’lülerin öncülü¤ünde halk dernek
önünde toplanarak bask›n› protesto
etmek için oturma eylemine baﬂlad›.
Bask›na gelenlerin, kendi yasalar›n› bile çi¤neyen sald›rganl›klar›,
hakaret ve tehditleri karﬂ›s›nda, Temel Haklar üyeleri pencereden sloganlar atarak, konuﬂma yaparak tehditlere boyun e¤meyeceklerini belirttiler. Dernek üyelerinin sesleniﬂi,
aﬂa¤›da bekleyen halk›n "Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Dersim Faﬂizme
Mezar Olacak, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Türkeﬂ'in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri" sloganlar›yla cevap
buldu. Bu arada Emniyet Müdürü
“derhal buray› terkedin” tehditleriyle dernek önündeki halk› da¤›tmaya çal›ﬂt›. Dersimliler, “buras›
bizim soka¤›m›z hiçbirimiz buray›
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terk etmeyece¤iz” cevab›yla dernek
önünde beklemeyi sürdürdüler.
Saat 17.00 s›ralar›nda biten bask›n sonucu Dersim Temel Haklar
Baﬂkan› Murat Kaymaz, Dernek
Sekreteri Elif Akkurt ve Üyesi Derya Ula¤ "da¤a zorla adam göndermek" iddias›yla yerlerde sürüklenerek, iﬂkence yap›larak gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlar›n dernekten ç›kar›lmas› s›ras›nda halk
polise engel olmaya çal›ﬂt›. Çevik
kuvvet ekipleri gözalt›na ald›klar›n›
d›ﬂ kap›dan ç›kar›rken bina önündeki kitleye gaz bombalar› ve panzerlerle sald›rd›. Kitle taﬂlar ve sloganlarla karﬂ›l›k verdi. Alt sokakta toplanan Dersimliler barikatlarla çat›ﬂmaya baﬂlad›. Ama as›l barikat›n
kendisi Dersim halk›yd›. Dersimliler, haklar ve özgürlükler mücadelesinin yi¤it, fedakar militanlar›n›n
önünde barikat oluyordu.

Hedef iﬂkencecilerin ini
Dersim halk›, dernek önündeki
bu sald›r› ve direniﬂin ard›ndan bu
kez gözalt›lar› protesto etmek için
yüzlerce kiﬂi Emniyet Müdürlü¤ü’ne do¤ru sloganlar eﬂli¤inde
yürüyüﬂe geçti. Dersimliler,
terör estiren, uyuﬂturucuyu,
fuhuﬂu teﬂvik edenlerin
inini iyi biliyordu. Halk Tunceli Emniyet Müdürlü¤ü'nün
etraf›n› sararak gözalt›na
al›nanlar›n derhal serbest
b›rak›lmas›n› istedi.
Emniyet
Müdürlü¤ü’nün önünden Dersim
merkeze yönelen kitle, burada sloganlarla iﬂkenceci16
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leri lanetlemeyi sürdürdü. Dersim’in
hemen tüm devrimci, demokrat örgütlenmelerinin insanlar› oradayd›.
Bini aﬂk›n bir kitle toplanm›ﬂt› merkezde. Bu cüretli ve kitlesel sahiplenmeyi da¤›tmak isteyen polis, kitleye karﬂ› sald›r›ya geçti. Gaz bombalar›yla sald›ran polise kitle yine
sloganlar ve taﬂlarla cevap verdi.
Sald›r›ya ra¤men kitlenin da¤›lmas› bir yana, Dersimliler meydana
toplanmaya devam etti. Kitlenin say›s› gitgide artt›. Dersim halk›n›n
öfkesini iyi tan›yan polis ise merkeze takviye güçler y›¤maya baﬂlad›.
Polisin her sald›r›s›, kitlenin barikat›na çarp›p da¤›l›yor, kitle ad›m
ad›m geriletiyordu iﬂkenceci katilleri. At›lan taﬂlardan dolay› içlerinde
emniyet müdürlerinin de oldu¤u
çok say›da polis yaraland› ve merkezde bulunan polis karakolu ve
halk›n hiçbir zaman su içmedi¤i
“polis çeﬂmesi” tahrip edildi. Emniyet Müdürlü¤ü'ne giden tüm yollar
ateﬂler yakarak trafi¤e kapat›ld›.
Halk Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde
ateﬂler yakarak direniﬂini sürdürürken merkeze polisin yan›s›ra çok say›da da asker sevk edildi. Yaklaﬂ›k
3000 Dersimli, abluka alt›nda protestosunu sürdürdü.

OHAL hiç bitmemiﬂti ki
Eylem saat 19.00 s›ralar›nda bitirilirken, halk uzun süre meydandan ayr›lmad›. Dersim halk›n›n öfkesini s›nayan ve bir kez daha hak
etti¤i cevab› alan oligarﬂinin polisi
ve askeri, eylem sonras› da Dersim
merkezini tam teçhizatl› çok say›da
asker, robokop polisi
ve özel harekat
timleriyl e

abluka alt›nda tutmaya devam etti.
Eylemden sonra, Dersim merkezini ablukaya alan jandarma, terör
estirerek önüne gelenleri gözalt›na
almaya baﬂlad›. Merkeze gelen Tunceli Alay Komutan› Albay Nam›k
Dursun tehditler savurdu, D‹HA
Muhabiri Rüﬂtü Demirkaya'ya hakeretler edip, tartaklad›. Dersim’in
meydanlar›nda,
sokaklar›nda
OHAL’i aratmayacak görüntüler
yaﬂan›yordu. Zaten ne zaman bitmiﬂti ki OHAL?
OHAL’in bitmedi¤i ertesi sabah
bir kez daha görüldü. Meydanlarda
estirilen terör ve evlere yap›lan bask›nlar sonucu gözalt›na al›nanlar›n
say›s› 45’e ulaﬂt›.
Bu arada Temel Haklar Federasyonu ve çeﬂitli kurumlar taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarla gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› istenirken, Malatya Temel Haklar, 15
Mart’ta PTT önünde, Elaz›¤ Temel
Haklar Hozat Garaj›'nda yapt›klar›
eylemlerle, Dersim Temel Haklar’›n
bas›lmas›n›, yöneticilerinin gözalt›na al›nmas›n› ve ﬂehirde estirilen
devlet terörünü protesto ettiler.
Dernek kurma, örgütlenme hakk›n›n kontrgerilla ﬂeflerinin iki duda¤› aras›nda oldu¤u bir ülkenin demokrasisinin maskesi Dersim’de bir
kez daha düﬂmüﬂtür. Askeri gücünü
y›¤arak terör estiren anlay›ﬂ, halk›m›z› y›llard›r yozlaﬂt›rmayla, iﬂbirlikçileﬂtirmeyle, bask›yla, zulümle
teslim almaya çal›ﬂan anlay›ﬂt›r.
Dersim halk› bask›lara karﬂ› sokaklarda bir kez daha cevab›n› en güzel
ﬂekilde vermiﬂtir.
Söylenmesi gerekeni, Dersim
Temel Haklar, gözalt›lar›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada söylüyordu zaten: “... yerelde ve Türkiye’de hiçbir hukuksuzlu¤a, bask›lara antidemokratik uygulamalara boyun
e¤medik, e¤meyece¤iz! Zaman›
geldi üyelerimiz canl› bomba muamelesine maruz kald›lar, çal›ﬂanlar›m›z›n evleri bas›ld›, gözalt›lar
bask›lar tutuklamalar eksik olmad›. Ancak bizler Dersim halk›n›n
isyan gelene¤ini sürdürece¤iz.”

Sar›gazi Temel Haklar Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
Sar›gazi Temel Haklar Derne¤i Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i 11 Mart günü gerçekleﬂtirildi. Bülent Özdemir’in, derne¤in kuruluﬂ amac› ve mahallenin sorunlar›na iliﬂkin yapt›¤› konuﬂma, çözüm için Temel Haklar çat›s› alt›nda birleﬂip örgütlenme ça¤r›s› ile son buldu.
Temel Haklar Federasyonu'nun mesaj›n›n ard›ndan, Kemal Kaplan’›n
deyiﬂleri yerald›. Sultanbeyli PSAKD ad›na Celal At›ﬂkan, belediyenin
engelledi¤i cemevinin temel atma törenine davette bulunurken, TAYAD’l› Naime Kara tecrit ve ölüm orucu üzerine konuﬂtu. 1000 kiﬂinin
kat›ld›¤› aç›l›ﬂ, Kibar Arslan, PSAKD Semah Ekibi ve Grup Yorum Korosu'nun türküleriyle sona erdi.

Linç Edemediler, Tutuklad›lar
Trabzon’da linç edilmek istenen Zeynep Erdu¤rul, 1 Haziran 2004’te
adliye önünde tecriti protesto eylemine müdahale eden polise direndi¤i
“polisi darp etti¤i” iddias›yla hakk›nda aç›lan davadan verilen 4 ay hapis
cezas› Yarg›tay’ca onanarak tutukland›.
‹nfazc›lar›, ölüm mangalar›n›, hortumcular› tutuklama gere¤i dahi
duymayan, mecbur kal›p verdikleri cezalar› indirebildi¤i kadar indirip,
hapse girmeyecek ﬂekilde erteleyen oligarﬂinin hukuku, zulme karﬂ› ç›kan ve demokratik haklar›n› kullananlar› sindirme politikas›n› sürdürüyor.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan Trabzon Temel Haklar, Zeynep Erdu¤rul’un demokratik faaliyetlerinin engellenmesi için linç giriﬂimi dahil her
türlü yola baﬂvuruldu¤unu hat›rlatarak, gerçekleri hayk›rmaya devam
edeceklerini söyledi.

Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim
Ankara Eski Çöplük Mahallesi’nde y›k›mlara karﬂ›, 12 Mart günü yürüyüﬂ düzenlendi. ‹dilcan Kültür Merkezi’nin de yerald›¤› DKÖ’ler ve
Çöplük halk›, Aç›kal›n Meydan›'nda toplanarak “Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim/Eski Çöplük Halk› Yaln›z De¤ildir" pankart› açt›lar. Ankara Temel
Haklar, Yakup Abdal Köylüleri taraf›ndan da desteklenen eylemde, “Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›. Y›k›mlara karﬂ› kurulan irtibat bürosu önüne kadar yürüyen 100
kiﬂi, burada aç›klama yapt›. Mahalle halk›ndan Sad›k Topal, "Y›k›mlara
karﬂ› hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuﬂtu.

ﬁehitlerimiz Onurumuzdur
Arap halk›n›n yi¤it evlad› Yusuf Kutlu Antakya’n›n Ekinci Beldesi’nde
ailesi ve yoldaﬂlar› taraf›ndan 12 Mart günü mezar› baﬂ›nda an›ld›. Anmadan bir gün önce beldede tecriti anlatan bildiriler da¤›t›l›rken, ertesi
günü aile evinden mezarl›¤a yüründü. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› aç›lan anmada, k›z›l bayraklar ve Yusuf Kutlu’nun resimleri taﬂ›nd›, “Yusuf Kutlu Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›. Mezar baﬂ›nda, O’nun devrimci kiﬂili¤i ve Büyük Direniﬂ üzerine yap›lan konuﬂmalar, Türkçe ve Arapça yak›lan a¤›tlarla, Arap halk›n›n yi¤it evlad›n›n
unutulmayaca¤› yinelendi.
Cuntan›n iﬂkencehanelerinde katledilen Mazlum Güder, 3 Mart günü
HÖC’lüler taraf›ndan Elaz›¤’daki mezar› baﬂ›nda an›ld›. Anmada, “and
olsun ki, devretti¤iniz bayra¤› yere düﬂürmeyece¤iz" yemini edildi.
17
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gençlik
“Ö¤renci haklar›m›z› istiyoruz” kampanyas›ndan

Örgütlenerek sorunlar›m›z› çözece¤iz
Gençlik Federasyonu’nun ‘Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ kampanyas›n›n çal›ﬂmalar› çeﬂitli kentlerde geçen hafta da devam etti.
Kampanyay› Samsun’da Çiftlik
Caddesi üzerinde kurduklar› masada imza toplayarak, bildiri da¤›tarak sürdüren Karadeniz Temel Haklar Gençlik Komisyonu üyeleri, 10
Mart’ta polis taraf›ndan tehdit edilerek faaliyetleri engellenmek istendi. Komisyon üyeleri ertesi günü de
ayn› yerde imza toplamaya devam
ederken, 12 Mart günü dernekte düzenledikleri bas›n toplant›s› ile,
üzerlerindeki bask› ve tehditleri
protesto ettiler. Komisyon üyesi
Gamze Cibelik, polisin tehditlerini
anlatarak, sorunlar›na sahip ç›kt›klar› için bunlarla karﬂ›laﬂt›klar›n›
ancak bugüne kadar oldu¤u gibi y›lmayacaklar›n› dile getirdi.
‹mza masalar›n›n kuruldu¤u
kentlerden Eskiﬂehir’de, 11 Mart
günü Hamam Yolu mevkiinde kurulan stand›n bir hafta boyunca aç›k
kalaca¤› ö¤renildi. Kampanya ilk
günden, sadece ö¤rencilerin de¤il
velilerin de ilgisini toplad›.
Gençlik Federasyonu Lise Komisyonu 4 Mart günü ‹stanbul’da
Gazi Temel Haklar’da düzenledi¤i
bir etkinlikle kampanyay› sürdürdü.
Komisyon üyesi Ünal Çimen, kampanyaya iliﬂkin bilgi verirken, sorunlar›n örgütlü davran›larak çözü-

lebilece¤ini söyledi. ﬁiir dinletisi,
skeçler ve ‹stanbul Gençlik Derne¤i'nin müzik dinletisiyle devam
eden etkinli¤e 50 liseli kat›ld›.
Ankara’da da, ‹dilcan Kültür
Merkezi Lise Komisyonu, 10 Mart
günü düzenledi¤i etkinlikle, liseli
gençli¤i biraraya getirdi. Liselerde
yaﬂanan sorunlar›n ve birlikte çözümün tart›ﬂ›ld›¤› etkinlikte, komisyon üyesi Hüseyin Demirtaﬂ, “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›na iliﬂkin bilgi verdi. Liselerde yaﬂad›klar› sorunlardan, ezberci e¤itim, notla tehdit, ö¤rencilere uygulanan ﬂiddet ve haks›z yere
toplanan paralardan sözeden Demirtaﬂ’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan,
liseli gençler çözüm için öneriler
sundular.
Etkinlik, ‹dilcan Müzik Grubu’nun türküleri ve ﬁiir Toplulu¤u’nun dinletisinin ard›ndan, ortak
sorunlar›na çözümler üretmek için
“birlik dayan›ﬂma ve mücadele”
ça¤r›s›yla son buldu.
Kampanyan›n sürdü¤ü yerlerden
biri de Adana. Adana Gençlik Derne¤i, kampanya çerçevesinde ayn›
adla bir konser düzenledi. 12 Mart
günü Bulutsuzluk Özlemi’nin kat›l›m› ile yap›lan konserde 400 gence
kampanyaya iliﬂkin konuﬂmalar yap›l›rken, Gençlik Derne¤i, kampüste iki ayr› yerde açt›¤› imza standlar› ile gençli¤e, “haklar›m›za sahip

ç›kal›m” ça¤r›lar› yapt›.
Dersim’de ise, Gençlik Federasyonu üyeleri taraf›ndan 14 Mart günü Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde imza
stand› aç›ld›. Her türlü demokratik
hakk› bask› ve cezalarla yoketmek
isteyen polis, Gençlik Federasyonu
imzal› afiﬂleri stand çevresine bulunan duvarlara ast›klar› gerekçesiyle
Cemal Duta¤ac›'na 1000 YTL para
cezas› verdi. Buna ra¤men kampanya faa l i yetlerini
v
e
halk›n
ilgisini engelleyemedi.
Elaz›¤ Gençlik Derne¤i üyelerinin 11 Mart günü Hozat Garaj›’nda
açt›¤› imza stand›na yönelik polisin
zab›tay› da devreye sokarak kald›rma giriﬂimi, halk›n sahiplenmesi ile
boﬂa ç›kar›ld›. Polisin halk› uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂarak ö¤renciler hakk›nda, “bunlar provokatör, imza bahane” demagojileri ile faaliyeti terörize etme çabas› da ö¤rencilerin
kararl› duruﬂu ile amac›na ulaﬂamazken, dernek üyeleri, kampanyan›n sürece¤ini aç›klad›lar.
Antalya Gençlik Derne¤i Müzik
Grubu Grup Sesleniﬂ’in sahne ald›¤› 14 Mart T›p Bayram› kutlamalar›nda, kampanya hakk›nda ö¤rencilere bilgi verilerek ça¤r› yap›ld›.

üzerine Yalman "demokrat general” rolü oynamaya çal›ﬂsa da, “Senin
gibi bir katilin konuﬂmaya hakk› yok üniversitemizden defol" protestosu devam etti. ÖGB’lerin ö¤renciye müdahalesine, salonda bulunan
di¤er ö¤renciler karﬂ› ç›karken, yaklaﬂ›k bir saat boyunca protestolar
sloganlarla sürdü. Katil general konuﬂmas›n› yapamadan üniversiteyi
terketmek zorunda kald›.

Katliamc› Generallere Protesto
Ege Üniversitesi ö¤rencileri, katliamc› ordunun generallerini üniversitelerinde konuﬂturmad›lar.
9 Mart günü Ege Üniversitesi’nde, Em. Orgeneral Aytaç Yalman’›n
kat›l›m›yla düzenlenen “Ulusal Bilinç ve Terör” adl› panelde, terörizm
demagojisi yapan Yalman’a cevap, ö¤rencilerden geldi. Yalman
konuﬂmaya baﬂlad›¤›nda bir ö¤renci, “As›l terörist sizsiniz. Arkadaﬂlar
dünyan›n en büyük teröristlerinden biri aram›zda. Siz de¤il misiniz
NATO’yla ABD ile iﬂbirli¤i yapan. ﬁemdinli’de halk›n üzerine ateﬂ açan,
19 Aral›k’ta hapishanelerde dört duvar aras›ndaki savunmas›z insanlar›n üzerine kimyasal bombalar ya¤d›ran?” sözleriyle müdahale etti.
Protestoya di¤er ö¤renciler alk›ﬂlar›yla destek verdiler. Bunun

Ö¤renciler, ö¤leden sonra ise, Em. Orgeneral Hurﬂit Tolon’un konferans›n› protesto ettiler. Ö¤rencilere ÖGB’ler ve polis gaz bombalar›
ile sald›r›rken, gençlik direndi ve “Savaﬂ Suçlular›n›n Yeri Üniversiteler De¤il, Mahkemelerdir'' ﬂeklinde pankart açt›lar.
Çevik kuvvet ekiplerinin üniversiteye 2 panzerle birlikte girmesi
tepkilere neden olurken, müdahaleye karﬂ› oturma eylemine geçen
ö¤renciler, 'Gün Do¤du' marﬂ›n› söylediler, sloganlar att›lar.
18
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S öz g ençlikte:

Haklar›m›z için GENÇL‹K KURULTAYI’na

Herkesin tart›ﬂmas›z en
temel hakk›d›r e¤itim. Bu
hakk›m›z› kullanaca¤›m›z maddi
ve manevi koﬂullar› haz›rlamak
devletin yükümlülü¤üdür. Yani
ö¤renci gençli¤e; ö¤renimi süresince maddi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, bar›naca¤› sa¤l›kl› ve temiz yurtlar temin edilmesi, sa¤l›k
sorunlar›yla do¤rudan ilgilenilmesi, kültürel, sosyal ve sportif
faaliyetlere kat›lmalar› veya düzenleyebilmeleri için koﬂullar›n
haz›rlanmas› gerekmektedir. Bu
haklar ister ilkokullu ister üniversiteli her ö¤rencinin hakk›d›r.
Bu haklar›m›z bügün bir ﬂekilde
gasbedilmektedir.
Maddi aç›dan lise ve üniversite ö¤rencilerinin ne kadar büyük
s›k›nt›larla bo¤uﬂtu¤u hiçbirimiz
için s›r de¤ildir. Çal›ﬂabilir iﬂ gücünün %26's› iﬂsiz olan, çal›ﬂanlar›n büyük bölümünün ise asgari
ücretle çal›ﬂt›¤› bir ülkede iﬂçi,
köylü, memur, esnaf vb. çocuklar› olan bizlerin ö¤renimimiz boyunca karﬂ›m›za ç›kan büyük
maliyetleri karﬂ›lamam›z olanaks›zlaﬂm›ﬂt›r. 1985'ten 2005'e kadar yaklaﬂ›k 1,5 milyon üniversite ö¤rencisinin okuldan ayr›lmak
zorunda kalmas› da bu gerçekli¤i
aç›kça ortaya koyuyor. Bu rakama ailesine ekonomik aç›dan
yard›mc› olabilmek için okulu b›rakan liseli binlerce ö¤renciyi de
ekleyince sadece maddi olanaks›zl›klar yüzünden e¤itim hakk›
gasbedilen milyonlar› görürüz.
Özellikle üniversite ö¤rencilerinin karﬂ›laﬂt›¤› bar›nma sorunu
da ülkemiz gerçekli¤inin bir yans›mas›d›r. Halk›na sa¤l›kl› konut
olanaklar› sa¤lamayan, depreme
dayan›ks›z konutlara ve gecekondulara mahkum eden bir iktidar tabii ki üniversite gençli¤inin
"nerede kalaca¤›m?" kayg›s›na
da cevap olamaz. 1.200 bin üniversite ö¤rencisi olmas›na ra¤men 200 bin yatak kapasiteli
yurtlar bu ihtiyac› giderebilir mi?
Bu yurtlar›nda tuvaletlerinden
banyosuna, odas›na kadar pis,
kullan›ﬂs›z ve sa¤l›ks›z olmalar›
iktidarlar›n gençli¤i ne kadar dü-

ﬂündü¤ünün göstergesidir.
Kampüsler aras›, yurtlardan
kampüslere, kampüslerden ﬂehir
merkezlerine ücretsiz servislerin
olmay›ﬂ› üniversite ö¤rencileri
için; mahallelerden liselere ücretsiz servislerin olmamas› onlar
için ayl›k 100 YTL'ye varan maddi külfete neden olmaktad›r. Ayr›ca belediye otobüsleri servislerle çok daha k›sa sürebilecek yollar›n saatlerce uzamas›na neden
olmakta, bu da ÖSS veya vize ve
finallarine haz›rlanan ö¤rencilerin
zaman darl›¤› nedeniyle derslerden baﬂlar›n› kald›ramamas›na
neden olmaktad›r.

Üniversite ve liselerimizde
sosyal kültürel aç›dan geliﬂme
olanaklar›m›z ya çok azd›r ya da
hiç yoktur. Kültür ve sanat etkinliklerinin yüksek ücrette olmas›
nedeniyle bu etkinliklere kat›lamam›ﬂ binlerce genç vard›r.
Ayr› bir sorun ise insanl›¤›n
en temel ve gerekli ihtiyaçlar›ndan biri olan sa¤l›k hakk›n›n ihmalidir. Ne liselerde ne de üniversitelerde baﬂ›m›za bir kaza
geldi¤inde, hasta oldu¤umuzda
sa¤l›k hizmeti veren sa¤l›k merkezleri yoktur. Üniversitelerde
var olan Medikososyal servisleri
ise son derece yetersizdir. Bir
pratisyen hekim, iki hemﬂire ile
20.000 nüfuslu bir üniversiteye
sa¤l›k hizmeti verilebilir mi?
Sadece birkaç sorun s›ralad›k.
Herkesin görebildi¤i gibi aç›k ve
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net olan sorunlar›m›z›n kayna¤›nda; ö¤renci haklar›m›z› gasbeden, e¤itimi al›n›r-sat›l›r meta haline getiren faﬂist, anti-bilimsel,
ezberci e¤itimi dayatan, bar›nma,
sa¤l›k ve sosyal kültürel haklar›m›z› ‘bütçe yok’ diye elimizden
alan iﬂbirlikçi iktidarlard›r.
Evet, ö¤reci gençlik bu sorunlar›n içerisinde debeleniyor. Ancak çözümsüz, çaresiz de¤iliz.
Gençlik Federasyonu olarak;
tüm gençlik kitlesi ile sorunlar›m›za birlikte çözüm bulabilmek
için aral›k ay›ndan beri ‘Ö¤renci
Haklar›m›z› ‹stiyoruz’ slogan›yla
kampanya yürütüyoruz. Kampanyam›z›n bir parças›, sorunlar›m›z›n ana muhattaplar› olan
YÖK'e ve MEB'e iletilmek üzere
ö¤rencilerden toplad›¤›m›z ve
memnuniyetsizli¤imizi dile getiren imzalard›.
Gençlik Federasyonu olarak
sorunlar›m›z› ve haklar›m›z› tart›ﬂmak, çözüm önerilerini ç›karmak için 25-26 Mart tarihlerinde
“Ö⁄RENC‹ HAKLARIMIZI ‹ST‹YORUZ KURULTAYI” düzenleyece¤iz. Anadolu'nun birçok ilinden gelecek olan lise ve üniversite ö¤rencileri ile birlikte, en temel ö¤renci haklar›m›z›n
gasbedilmesine nas›l engel olaca¤›m›z› tart›ﬂaca¤›z.
27 Mart Pazartesi günü ise
toplad›¤›m›z imzalar› ve çözüm
önerilerimizi, üniversiteli ve liseli
gençler olarak Ankara'ya MEB ve
YÖK'e götürece¤iz.
‹mzalar› Ankara'ya götürece¤iz ancak, bilmeliyiz ki, çözüm
aray›ﬂ›m›z YÖK ya da MEB'de, yani düzende de¤ildir. Sorunlar› yaﬂayanlar, haklar› gasbedilenler
olarak bizler düzene bir kez daha
ayna tutuyoruz. Ö¤renci gençli¤e
ve halk›m›za haks›zl›klar› dayatanlar çözüm de olamazlar. Tek
çözüm sorunlar› yaﬂayanlar olarak örgütlü gücümüzle bizlerin
ellerinde kurulacak bir gelecektedir.
Gençlik Federasyonu

Onlar
yine BÜYÜDÜ
Ekme¤imiz
yine KÜÇÜLDÜ
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, 14
Mart günü partisinin grup toplant›s›nda konuﬂurken, ekonomiye iliﬂkin eleﬂtirilere, “kiﬂi baﬂ›na düﬂen
milli gelirin iki kat art›¤›n›” söyleyerek cevap veriyordu.
‹ﬂçi Mehmet sofras›na bak›yor,
ekme¤in iki kat büyüdü¤ü yok. Memur Kemal yine çocu¤unun okul ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamakta zorlan›p,
burnundan soluyor. Emekli Hasan
amca meclisin kap›s›na dayanm›ﬂ
“yaﬂayam›yoruz” diye feryat ediyor. Köylü Ahmet efendi, “milletin
efendisi” olmay› çoktan unutmuﬂ,
tohumu nas›l alaca¤›n›n derdinde.
‹ﬂsizli¤e, çal›ﬂanlar›n reel ücretlerindeki gerilemeye, yoksullar›n
artan say›s›na ve bir milyonu bulan
resmi açlara iliﬂkin bütün araﬂt›rmalar da ayn› ﬂeyi söylüyor.
Öyleyse bu iﬂte “bir iﬂ” var!
Baﬂbakan yalan m› söylüyor?
Ülke ekonomisine iliﬂkin ka¤›t üstündeki rakamlara bak›ld›¤›nda, hay›r yalan söylemiyor. Ancak burjuva politikac›l›¤›n›n halk› aldatmak
için baﬂvurdu¤u yalanlara baﬂvuruyor. Ekonomi büyüyor do¤ru, ancak
bu “kiﬂi baﬂ›na”, yani halka yans›m›yor. Kim büyüyor, biliniyor. ‹ktidardan nemalananlar, iﬂbirlikçi tekeller. Forbes Dergisi’nin her y›l
aç›klad›¤› dünyan›n en zenginleri
listesi, ekme¤imiz küçüldükçe,
kimlerin kasalar›n›n en çok ﬂiﬂti¤ine
yeterli cevap vermektedir.
Geçen hafta aç›klanan listeye
göre; dünyada 1 milyar dolar›n üzerinde bir servete sahip olanlar›n say›s› daha da artt›. 20 y›l önce 140
kiﬂi olan dolar milyarderlerinin say›s› bugün 793 kiﬂi olmuﬂ. Yani tam
alt› kat art›ﬂ, emperyalizmin küreselleﬂme politikalar›n›n kime hizmet etti¤ine aç›kl›k getiriyor. Dün-

yan›n yar›s› açl›k ve yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂarken, Bill Gatesler,
Warren Buffettler servetlerine servet kat›yorlar.
Ayn› ﬂekilde, Türkiye’den listeye girenlerin say›s› da, 8’den 21’e
yükseldi. Türkiye’de yoksul say›s›
ise 17 milyon 991 bin kiﬂi olarak
belirlendi.
‹ﬂte cevap; “iki kat art›ﬂ”, dolar
milyarderlerinin say›s›n› art›rm›ﬂt›r sadece, büyüyen onlard›r.
Onlar büyüdükçe, halk›n ekme¤i
küçülüyor. Kapitalizmin do¤as› budur; milyonlarca emekçi her geçen
gün daha kötü koﬂullarda yaﬂamaya
mahkum edilirken, bir avuç zengin
servetlerine servet kat›yor.
Listeye bak›yorsunuz, 18 milyon
yoksulu, bir milyon resmen aç insan› bulunan ülkemizden; Rahmi
Koçlar, Ömer Sabanc›lar, ﬁevket
Sabanc›lar, Ayd›n Do¤anlar, Turgay
Cinerler, Ferit ﬁahenkler, Erol Sabanc›lar, Bülent Eczac›baﬂ›lar,
Mehmet Karamehmetler ve daha
baﬂka zenginler, listenin üst s›ralar›nda yeral›yor.

Dünya Bankas›’n›n iste¤i:
‹ﬂçi ç›karmak kolaylaﬂs›n
Niye böyle sorusunun en genel
cevab›, kapitalist sistemin kendisinde yatmaktad›r. Bu sistemin patron-

lar›n›n, yani emperyalist
tekellerin örgütü IMF ve
Dünya Bankas›’n›n talimatlar›n›n, bu iktidar taraf›ndan “ekonomi program›” ad›yla sorgusuz sualsiz uygulanmas› ise, uçurumu daha da derinleﬂtiren
bir iﬂlev görüyor. Ve, emperyalist tekeller, iﬂsizli¤in en büyük sorun olarak kabul edildi¤i, sadece bir sektörde yüzbinlerin iﬂten
at›ld›¤› bugün dahi, “iﬂten ç›karmalar›n kolaylaﬂt›r›lmas›n›” isteyebiliyor. ‹ster! Çünkü, bu iktidar bugüne
kadar istedikleri her ﬂeyi yerine getirdi, getiriyor.
Dünyan›n en zenginleri listesinin aç›kland›¤› günlerde, Dünya
Bankas› (DB) taraf›ndan da, Türkiye: Ülke Ekonomik Raporu Sürdürülebilir Büyüme ve Avrupa Birli¤i'ne Yak›nsama' adl› bir rapor yay›nland›.
DB, ülkemizde iﬂsizlik oran›n›n
1998’deki %6,4’den 2002’de
%10,6’ya yükseldi¤ini, 1994 ve
2001 krizlerinden sonra reel ücretlerin ciddi ölçüde düﬂtü¤ünü söylüyor. “Krizleri yoksullar daha sert
bir ﬂekilde hissediyor” diyerek, açl›¤›n baﬂka bir tarifini (“sert”) yapan DB, iﬂçilerin %90’›n›n da iﬂ güvencesinden yoksun bulundu¤unu
(yar›n onlar da iﬂsizler ordusuna kat›labilirler demek istiyor), toplam
iﬂçilerin yaklaﬂ›k %10’unu oluﬂturan kamuda çal›ﬂan iﬂçilerin böyle
bir güvenceye sahip olabildi¤ini
kaydediyor. Bu durumun iﬂçilerin
sömürülmesini kolaylaﬂt›rd›¤›n›
söyleyen DB, geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda en ucuz eme¤in Türkiye’de oldu¤unu belirtmeyi de unut-

Kapitalizm zenginlerini yarat›yor
Forbes listesindeki zenginlerin 371’i Amerikal› iken, Rusya’dan 33
kiﬂi, Çin’den de 8 kiﬂi listede bulunuyor.
Bu tür listelerde, SSCB’nin y›k›l›ﬂ›na kadar tek bir isim göremezdiniz. ﬁimdi 33 Rus, kapitalist soygundan pay›n› alm›ﬂ. Ayn› oranda da
Rus halk› yoksullaﬂt›. Çin ise, ad› “komünist” kendisi kapitalist oldu¤unu, listeye 8 yeni yetme zengin sokarak gösteriyor. Çin köylülerinin ise,
giderek artan isyanlar›, azg›n sömürünün yaﬂand›¤› madenlerde artan
ölümler; bu zenginlerin nas›l türetildi¤ini aç›kl›yor.
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muyor.
Tüm bu rakamlar›n ortaya konuldu¤u bir raporun do¤al olarak,
emekçilerden yana bir çözüm önermesi gerekiyor, de¤il mi?
Ancak, sözkonusu olan emperyalistlerin raporu olunca, böyle olmuyor. Kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rmaktan
sözedilen raporda, iﬂbirlikçi ve emperyalist tekellerin yasalara uyarak
kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rmaya son vermesi
istenmiyor. Bunun yerine önerdi¤i
ﬂu: Geçici iﬂçi çal›ﬂt›r›ls›n. Yasalar,
k›dem ve ihbar tazminatlar› konusunda s›k› uygulamalar getiriyor,
bunlar gevﬂetilsin. Yani, iﬂten ç›karmak kolaylaﬂt›r›ls›n. Bunun için de

AKP’liler
‘Omuz Veriyor’
O Yiyor!

Emperyalizmin dünyas›nda 1.3 milyon köle
Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü aç›klad›; Latin Amerika’da 1.3 milyon
insan köle gibi çal›ﬂt›r›l›yor. Baﬂta Bolivya, Paraguay ve Peru’da olmak üzere bu ülkelerde, özellikle yerlilerin madenler, orman ve tar›m
iﬂletmeleri gibi alanlarda, günde 12 saat çal›ﬂt›r›ld›klar›n› ve çal›ﬂmad›klar› koﬂullarda da bedenen cezaland›r›ld›klar› belirtildi.
reformlara (IMF-DB reformlar›) h›z
verilsin.
Demek ki, sendikalaﬂma gibi
anayasal haklar›n› kulland›klar› için
dahi iﬂten ç›kar›lanlar, patronun
keyfine göre kap› önüne konulanlar
yetmemiﬂ, kolay iﬂten atmak yasal
hale getirilsin istiyorlar.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›n yolsuzluklar›, soygunlar›na
iliﬂkin üçüncü gensoru da verildi.
Sonuç elbette yine malum; AKP oylar›yla gensoru reddedildi. Çünkü,
AKP’liler, “tökezleyen arkadaﬂlar›na
omuz verdiler.”
Gensoru öncesi AKP’liler K›z›lcahamam’da topland›lar. Baﬂbakan
Erdo¤an, Unak›tan'› korumaya ay›rd›¤› bölümde ﬂöyle seslendi milletvekillerine: “Seyir halinde oldu¤umuzu unutmay›n. Yolculukta hatalar, talihsiz anlar, tökezleyenler olabilir. Görevimiz tökezleyen arkadaﬂlar›m›za omuz vermektir.”
Halk›n paras›n› yerken suç üstü
yakalanman›n, ars›zca yediklerinin
deﬂifre olmas›n›n ad›, “tökezlemek”

Emekli Meclise Dayand›
“Vekilin” Kula¤› Sa¤›r!
D‹SK’e ba¤l› Emekli-Sen üyeleri 9 Mart günü ülke genelinde yapt›klar› eylemlerle, milyonlarca emeklinin taleplerini seslendirdiler. Emekliler, yurt genelinde yapt›klar› eylemlerle milyonlarca emeklinin taleplerini dile getirdi.
Emekliler, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’n›n geri çekilmesini, sendikal haklar›n›n tan›nmas›n›, TÜFE’den do¤an
alacaklar›n›n ödenmesini, insanca yaﬂayacak ücret istiyorlar.
Ankara’da Mecis’in Dikmen Kap›s›’nda top21
19 Mart 2006 / 44

AKP’nin ekonomi politikas› iﬂte
bu mant›k üzerine oturuyor. IMF,
DB söylüyor onlar yap›yor. IMF,
DB ise, elbette tekellerin ç›kar› neyi
gerektiyorsa onu dayat›yorlar. AKP
iktidar› da, zenginleri büyüterek
“ekonomi büyüdü” yalanlar›yla
uyutma politikas› sürdürüyor.
oluyor. Öteki Unak›tanlar gibi, O da
deﬂifre olmadan yemiﬂ olsayd›, tökezlemeden seyrine devam edecekti.
Hani “halka hizmet için” hükümet olmuﬂlard›, hani yolsuzlu¤u önleyeceklerdi? Demek ki, tökezleyen
arkadaﬂlar›n› kurtarmak için, kendileri soymak için hükümet olmuﬂlar.
Kaçak villas›n›n kap›s›na bir de
utanmadan “Mülk Allah’›nd›r” tabelas› asan din bezirgan› Unak›tan’›n,
m›s›r ithalat›ndan, likid yumurtaya
kadar aile ﬂirketleri için ç›kard›¤› yasalar›n, ayr›cal›klar›n›n ayyuka ç›kt›¤› günlerde, halk›n s›rt›na yap›ﬂan bu
kenenin, AKP’den, Tayyip’den ba¤›ms›z olmad›¤›n›, hep birlikte yediklerini söylemiﬂtik. Tayyip kendisi
itiraf ediyor bunu.

lanan emeklilerin önü polis barikat›yla kesilirken, yap›lan aç›klamada, emeklilere reva görülen zamm›n yetersiz oldu¤u kaydedildi ve sendikal haklar talep edildi.
Emekli-Sen Baﬂkan› Veli Beysülen, “Umar›z
bu eylemlerimizle milyonlarca emeklinin ç›¤l›¤›n› duymayan sa¤›r kulaklara duyururuz” dedi.
‹stanbul’da “IMF’ye De¤il Emekliye Bütçe”
slogan› atan emeklilerin eylem yeri ise, Çal›ﬂma
Bölge Müdürlü¤ü önüydü. 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r, hükümetin çal›ﬂanlar› ve emeklileri dinlemek yerine, IMF ve Dünya Bankas›’n›n isteklerini yapt›¤›n› söyledi.
Emekli-Sen üyeleri, Adana’da Gaziantep’te
ve Samsun’da eylemdeydiler. Samsun’da yap›lan eyleme Temel Haklar da destek verdi.

Emperyalist iﬂgal alt›ndaki
Halklar›n birbirine karﬂ› kullan›ld›¤›
Din/mezhep çat›ﬂmalar› içindeki
Gerici, faﬂist diktatörlüklerin yönetti¤i

ORTADO⁄U
Yeni NEWROZLAR
‹stiyor
21 Mart bir zafer günüydü. O
gün, yeni bir gün’dü, yani Newroz’du. 21 Mart’›, Mezopotamya
halklar› için “yeni gün” yapan, zalim bir iktidar›n devrilmiﬂ olmas›yd›. ‹lkin isyan› haber veren Newroz
ateﬂleri, Dehak’›n saray› baﬂ›na y›k›ld›ktan sonra zaferin ateﬂi olarak
tutuﬂtu Ortado¤u’nun tüm tepelerinde. Halk›n zulümden kurtuluﬂunu
müjdeliyordu ateﬂler.
Newroz, dünya halklar›na, 26
yüzy›l öncesinden bir arma¤and›r.
26 yüzy›l önce, Mezopotamya’y›
cehenneme çeviren, sömürücü, zorba Asur Krall›¤›’na karﬂ› Demirci
Kawa’n›n önderli¤inde baﬂlayan isyanla kazan›lm›ﬂ bir arma¤and›r.
Newroz, zulmeden bir krall›¤›n
yerle bir edilmesiyle özgürlü¤e at›lan bir ad›m, yeni bir gelece¤e aç›lan kap›d›r. Sömürüye, zorbal›¤a
karﬂ› kazan›lm›ﬂ bir zaferin bayram›d›r.
Newroz gelene¤ini sürdürenlerin hedefi, dünya halklar›na yeni
Newrozlar arma¤an etmek olmal›d›r. Zalimlerin devrildi¤ini müjdeleyecek yeni ateﬂler istiyor Ortado¤u topraklar›. Emperyalist iﬂgalleri,
krallar›, ﬂahlar›, sultanlar›, ﬂeriatç›,
faﬂist diktatörlükleri geride b›rakacak bir “yenigün” istiyor Ortado¤u
halklar›. Böyle bir yenigün, bir devrim demektir. Kürt, Türk, Arap,

Fars tüm Ortado¤u halklar›n›n bir
devrime ihtiyac› var.
Bu ihtiyac› ortaya ç›karan, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi diktatörlüklerin zulmünün Ortado¤u’nun
hemen her köﬂesinde tüm ﬂiddetiyle
sürmekte oluﬂudur. Dehak’›n zulmü, emperyalizmin zulmünün yan›nda hiç kal›r. 2600 y›l önceki Dehak’›n ne ak›ll› bombalar›, ne nükleer füzeleri, ne gökten ölüm ya¤d›ran uçaklar›, ne kimyasal gazlar›
vard›.
Bugünün Dehaklar’›, yüzbinler,
milyonlar halinde katlediyorlar
halklar›. Beyinlerimiz dahil, yeryüzündeki her ﬂeyi istiyorlar. Dehak’›n açgözlülü¤ü, emperyalist tekelci burjuvalar›n açgözlülü¤ü yan›nda hiç kal›r. Yeralt› ve yerüstü
zenginliklerimiz, onurumuz ve namusumuz, vatan›m›z ve düﬂüncelerimiz, her ﬂeyin kendilerine teslim
edilmesini istiyorlar. Milyarlarca
insan Asya’da, Afrika’da yüzy›llar
öncesinin koﬂullar›nda yaﬂamaya
–daha do¤rusu ölmeye– mahkum
ediliyor. Direnenlerin üzerine ölüm
ya¤d›r›l›yor.
‹ﬂte bu nedenlerle, Ortado¤u’nun her metrekaresinde isyan
ateﬂleri yakmaktan baﬂka yol var m›
“yeni gün”lere kavuﬂmak için? Her
milliyetten ve her dinden Ortado¤u
halklar›n›n birleﬂmesinden baﬂka
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çare var m›?
Yüzy›llar boyunca Kürt,
Türk, Arap, Fars tüm Ortado¤u
halklar›n›n kültürünün bir parças›
olan Newroz gelene¤i, iﬂte bu koﬂullarda tüm halklar›n birleﬂmesini istiyor bizden.
Dehaklar’›n yoluna k›rm›z› hal› döﬂeyen, Newroz ateﬂlerinin üstüne kül döken bir iﬂbirlikçilik, uzlaﬂmac›l›k kol geziyor Ortado¤u’da.
Dehaklar’›n ﬂah› Amerikan emperyalizmi, Dehaklar’›n zulmünü en
çok yaﬂam›ﬂ bir halk›n, Kürt halk›n›n milliyetçi önderlerini kendine
müttefik yap›yor. Öte yandan, dinci
önderlikler alt›nda, sanki biny›llard›r dökülen kan yetmezmiﬂ gibi,
mezhep savaﬂlar›nda oluk-oluk kan›
dökülüyor Ortado¤u halklar›n›n. ‹ﬂbirlikçi din bezirganlar›, k›ﬂk›rt›yor,
birbirine k›rd›r›yor ve gerici, feodal
tahakkümünü sürdürüyor.
Bunlar›n hiçbiri Newroz gelene¤ine yak›ﬂm›yor. Mezopotamya
topraklar› üzerindeki iﬂbirlikçilik,
Newroz ateﬂlerinin üzerine su dökmektir. Dehaklar’la yap›lan her uzlaﬂma, Dehaklar’›n saray›na tu¤la
eklemektir. ‹slamc›, milliyetçi önderliklerle, sömürünün ve zulmün
olmad›¤› yeni günlere ulaﬂman›n
mümkün olmad›¤› Ortado¤u prati¤inde tekrar tekrar kan›tlanan bir
gerçektir. ‹syan ateﬂlerini, zafer
ateﬂlerine dönüﬂtürecek ideolojik,
politik güç yaln›z devrimdedir.
Newroz’lar› yaratacak isyan ve
direniﬂin ateﬂlerini canlar›yla, kanlar›yla harlayan halklar var Ortado¤u’da. Binlerce y›ld›r o ateﬂ sönmemiﬂse e¤er, bunun sebebi, Demirci
Kawa’n›n isyankar ruhunun halklar›n yüre¤inde yaﬂ›yor almas›d›r. Bunun sebebi, Ortado¤u halklar›n›n
zalimlere karﬂ› zafer kazanmaya özlemidir. Güneﬂin zulümsüz, sömürüsüz yeni bir güne do¤aca¤› o ﬂafa¤› özlüyor biny›llard›r halklar. O ﬂafak, emperyalizmin kovuldu¤u, iﬂbirlikçilerinin iktidar›n›n y›k›ld›¤›
gün do¤ar ancak.
Bu özlemi gerçekleﬂtirmek için
yak›yoruz Newroz ateﬂlerini. Bu
özlemden kopar›lm›ﬂ bir Newroz,

içi boﬂalt›lm›ﬂ bir Newroz’dur. Nitekim, Newroz’un içini boﬂaltmak,
çarp›tmak için ortaya at›lm›ﬂ pek
çok rivayet de vard›r. Fakat çarp›tanlar da bilir ki; Ortado¤u halklar›n›n binlerce y›ll›k baﬂkald›r› ve direniﬂ gelene¤idir Newroz. Gerçek
bu oldu¤u için oligarﬂi ony›llarca
yasaklad› Newroz’u. Özellikle Kürt
halk›n›n ulusal mücadelesinin sonucunda Newroz yasaklanamaz, inkar
edilemez hale gelince, önce Kürtlere ve di¤er uluslara ait her ﬂeyi
“Türkleﬂtirdikleri” gibi, Newroz’u
da Türkleﬂtirmek ve ‘Nevruz’ diye
de Türkçeleﬂtirmek istediler. Fakat
binlerce y›ll›k tarih ve mücadele
eden halklar›m›z›n Newroz’u sahiplenmesiyle tutmad› bu oyunlar›.
Ama oyun bitmezdi oligarﬂide. ‹cazetli Newrozlar› dayatt›lar bu kez
de. Ateﬂler yak›ls›n, türküler söylensin, ama orada asla ve asla Dehaklar’dan kurtuluﬂun yolu seslendirilmesin istediler.
Bu takti¤in ilk döneminde Ola¤anüstü Hal Valisi olan Necati Bilican bir Newroz öncesi ﬂöyle diyordu: “Direnen veya karﬂ› koyan
olursa bugüne kadar oldu¤u gibi
hesab›n› verecektir. Kanunlar çerçevesinde yap›lacak her türlü kutlamay› kimse engellemeyecektir.”
Ortado¤u’nun her köﬂesinde emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin say›s›z dayatmas› var bugün. Dayatmalar Irak’ta oldu¤u gibi, aç›k iﬂgallerle, ambargolarla sürüyor. Ortado¤u halklar›na dayat›lan›n özü;
emperyalizmin tahakkümüne boyun
e¤mektir. Emperyalizm Ortado¤u’daki hakimiyetini pekiﬂtirmek
için akla gelebilecek her yolu kullan›yor. Ortado¤u halklar›n›n yüzy›llard›r ezilen kadim halklar›n›, bu
oyunlar›na alet etmeye çal›ﬂ›yor.
Onlara vaatlerde bulunuyor; ama
tüm vaatlerinin olmazsa olmaz bir
koﬂulu var: Emperyalist tahakküme
boyun e¤mek.
Ortado¤u halklar›, Kürt’ü,
Arap’›, Fars’›, Azeri’si, Türkmen’i,
Türk’üyle bu oyunu bozacakt›r.
Bozmak zorundad›r. Bu oyun bozulamad›¤›nda, Newroz ateﬂleri için
için sönecek, ulusal kimlikler, kül-

türler,
ulusal
onur içten içe
çürüyecektir.
Emperyalizmin
hiçbir halk›n
iradesine sayg›s› olmad›¤›
gibi,
hiçbir
halk›n ulusal,
dini, kültürel
inanç ve geleneklerine
de
sayg›s› yoktur.
Dehaklar’›n saray›n› baﬂ›na
Emperyalizm
tank›yla, topuyla, y›kmaksa Newroz; 21. yüzy›l›n
Newroz’u emperyalizmle ve iﬂbirlikçiEbu Gureypleriyle, Siyonizmiyle
leriyle uzlaﬂmamakt›r.
Ortado¤u’nun kalbi‹ﬂbirlikçi iktidarlar› y›k›p,
ne bir ur gibi yerleﬂKawalar’›n iktidar›n› kurmakt›r.
miﬂken, emperyalizEmperyalizm ve devrimler
me karﬂ› mücadele ça¤ça¤›nda, Kawalar, iktidar›
r›lar› olmadan Newroz,
gerçek Newroz olmaz. ‹ﬂbaﬂka hiç bir s›n›fa,
birlikçilerine lanet ya¤d›rzümreye teslim edemezler.
madan Kawalar’›n ateﬂi harCengiz Soydaﬂlar günümüzün Kawalar›’d›r.
lanmaz.

Newroz ‹syand›r!
‹syan Cengiz
Soydaﬂlar’la
Sürüyor

Zulmün en koyu oldu¤u yerde, onlar›n

Ortado¤u, 2006 Newroz’unu
tutuﬂturdu¤u isyan ateﬂleriyle
iﬂgaller alt›nda, ateﬂ alt›nda, gökayd›nlanmaktad›r karanl›klar.
ten bombalar ya¤d›r›lmas› tehdidi
Cengiz Soydaﬂlar, halk›n devrimci
alt›nda kutluyor. Newroz isyansa,
iktidar›na giden yolu ayd›nlatisyan›m›z tüm Ortado¤u halklar›n›
iﬂgal alt›nda, ateﬂ alt›nda tutanlara
mak için devrime meﬂale
yönelmelidir.
olmaktad›rlar.
halklaNewroz’dan bu yana 2600 y›ll›k
2006 Newroz’un da da
r›, uygarbir tarih var gözlerimizin önünde.
onlar›n yakt›¤› isyan
l›klar beﬂi¤i,
Binlerce y›ll›k bu tarih Dehaklar’la
ateﬂlerini büyüteisyanlar yata¤›
Kawalar’›n “dost”, “müttefik” olce¤iz.
bu topraklarda yeni
mad›¤›n›, olamayaca¤›n› gösteriyor
Newrozlar yaratabilirler.
bize. Dehaklar’la kurulan her ittiBirleﬂen, Kawalar’›n önderlifak, halklar›n kurtuluﬂ özlemine vu¤inde emperyalizme ve iﬂbirlikçilerulmuﬂ bir darbe olmuﬂtur. Binlerce
rine karﬂ› direnen, kendi iktidar› için
y›ll›k tarih ﬂahittir; ezenler ezilenlesavaﬂan halklar›n karﬂ›s›nda hiçbir
rin, sömürenler sömürülenlerin dosgüç duramaz. Kendini “ça¤daﬂl›tu, müttefiki olamaz.
¤›n”, “modernli¤in” tek temsilcisi
Newroz, ezilen halklar›n dostilan eden ve kendi düﬂüncelerini,
luk, kardeﬂlik, dayan›ﬂmas›d›r.
yaﬂam tarz›n› halklara dayatan emNewroz ateﬂini bugüne taﬂ›yan ve
peryalizm, bu eski topraklarda, tayar›n zafere taﬂ›yacak olan da bu
rihleri binlerce y›la uzanan uygarkardeﬂlik ve dayan›ﬂmad›r. Halklal›klar›n sahibi olan halklara boyun
r›n kardeﬂli¤i ﬂiar›yla, halklar›n eme¤diremez. Hiçbir ak›ll› bomba, buperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
nu baﬂarabilecek güçte de¤ildir. Tabirlikte mücadelesi hedefiyle yakarihin kaydetti¤i en “ak›ll› bomba”
l›m Newroz ateﬂlerini. Kürt, Türk,
halklard›r! Tüm halklar, Newroz
Fars, Arap, Laz, Çerkes, Gürcü...
her ulus ve milliyetten Ortado¤u
ateﬂleri baﬂ›nda birleﬂelim!
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Doktor Halk›n Ayd›n› Olmal›

ka göstermek, ayd›nlatmak m›?
Devrimci, demokrat, sosyalist doktorlardan beklenen elbette ikincisidir. Ancak bugün tam tersi bir du‹ktidar “zorunlu hizmet” konusunda çok rahat demagoji
rum yaﬂanmakta, “solcu doktor yokyapabiliyor. Çünkü doktorlar›m›z, halk›n sa¤l›k sorunlar›n› sullardan kaç›yor” görüntüsü yarat›lmaktad›r ve ileri sürülen argühalk›n saf›nda sahiplenme tavr›n›, ayd›n misyonunu bir
manlar›n hiçbiri bu durumu halk
kenara atm›ﬂlard›r.
nezdinde izah edememektedir.
Doktorlar›m›z unuttuklar›,
Tabip Odalar›, sa¤l›k alan›ndaki
lar›n, ‘zorunlu hizmet’ meselesi nezhalk›n ayd›n› olma misyonlar›n›
sendikalar, bir y›ldan fazla bir zadinde yeniden tart›ﬂmas›na ihtiyaç
hat›rlamal›d›r. Bizim gibi ülkelermand›r, AKP iktidar›n›n “sa¤l›kta
olan da bu noktad›r.
de, ö¤retmen ve mühendisler gibi
reform” ad›yla yapmak istedi¤i düdoktorlardan da halk›n beklentisi,
zenlemelere karﬂ› mücadele ediyor.
Anayasa Mahkemesi, “zo- mesleklerinin ötesindedir. Nitekim
“Halk›n sa¤l›k hakk› ve iﬂ güvencerunlu hizmete devam” kara- ülkemiz tarihinin önemli kesitinde
si” temel slogan› ile yürütülen bu
bu iﬂlevi oynam›ﬂlar, halk›n ba¤›mr›n› 13 Mart’ta aç›klad›. AKP halk s›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mümücadelenin talepleri büyük oranda
nezdinde, yoksullara doktor gönderhakl›d›r. Bu düzenlemelerin, IMF
cadelesinde ﬂu veya bu oranda yerimek isteyen bir görüntü çizmeyi batalimat› oldu¤u, dolay›s›yla halk›n
ni almas›na hizmet etmiﬂler, özellikﬂard›. Gerçe¤in böyle olmad›¤›n›
sa¤l›k hakk›n› bugünden daha fazla
le k›rsal alanlarda gericili¤in karﬂ›herkes biliyor. Ancak, iktidar›n bu
yokeden bir içerik taﬂ›d›¤› da kuﬂkus›nda barikat iﬂlevi görmüﬂlerdir.
konuda rahatça demagoji yapmas›na
suzdur. Ancak bir baﬂka gerçek ise,
Cahil b›rakt›r›lm›ﬂ bir halk›n gözünzemin haz›rlayan da, doktorlar›m›AKP iktidar›n›n sa¤l›¤› tümden
deki yerlerini, onlar› ayd›nlatmak
z›n bir ayd›n tavr› gösterememesiözelleﬂtirmek, piyasa koﬂullar›na
için de¤erlendirebilmiﬂlerdir.
dir, halk›n sa¤l›k sorununu, halk›n
teslim etmek istemesine karﬂ›n, “reBugün ne denirse denilsin, “orasaf›nda sahiplenmemesidir.
form”, “herkes her hastaneden yadaki halk bizi ilgilendirmez” anlararlanacak” vb. demagojilerle gerTabip Odalar› diyor ki, hiçbir
m›na gelen zorunlu hizmet konusunçek amac›n› gizlemekte büyük oranteçhizat yok, alt yap› yok, doktorlar
daki tav›r, esas olarak bu misyonla
da baﬂar› sa¤l›yor olmas›d›r.
bu bölgelerde ne yapacak? Do¤rubirlikte düﬂünülüp de¤erlendirilmedur! Peki çözüm bu mu?
Peki nas›l yapabiliyor bunu? Talidir. Halktan kaçan bir ayd›n tavr›
bip Odalar› “Herkese ücretsiz sa¤l›k
m›d›r savunulan? Bu tav›r alt yap›
Yoksa; sözkonusu bölgelere gihakk›” gibi, halk›n her kesiminin sayoklu¤uyla aç›klanabilir mi? Ya da,
dip, orada halkla birlikte, sorunlar›n
hip ç›kaca¤› talepleri de dile getirsa¤l›k sistemine yönelik eleﬂtirilerle
çözümü için mücadele etmek, bu
mesine karﬂ›n, neden böyle bir sageçiﬂtirilebilir mi? Evet, sorun sistekonuda iktidar›n gerçek yüzünü halhiplenme ve destek
min kendisindedir.
ortaya
ç›km›yor?
Ancak, halktan kaçaBunda çeﬂitli etkenrak bu soruna karﬂ›
ler s›ralamak mümmücadele edilemez,
kündür. Ancak, itihalk› baﬂka konularrazlar›n
özellikle
da ayd›nlatmay› b›ra“zorunlu hizmete”
k›n bu konudaki gerkarﬂ› ç›kmaya odakçekler de anlat›lalanmas›n›n pay› gömaz.
zard› edilebilir mi?
‹tirazlara bak›yoruz. Tabip Odalar› bir
“Özlük haklar›”
çok konuda göstermücadelesi hakl› ve
medikleri tepkiyi,
demokratik bir müTTB ve SES, hükümetin özelleﬂtirmeci sa¤l›k politikalar›- “yoksunluk bölgelecadeledir; ama meslekidir, halk›n sa¤l›k na karﬂ› 14 Mart günü alanlardayd›. AKP hükümetinin so- rine gitmemek” için
hakk›n› savunan bir runlar›n kayna¤›n› doktorlar olarak göstermesine, sa¤l›ktaki gösteriyor. En az›ntemele oturtulama- dayatmalar›na karﬂ› "Beyaz Cevap" ad›yla düzenlenen ey- dan görünüm bu. Bamaktad›r. Daha da lemlerde taleplerini dile getiren, sa¤l›¤›n ticarileﬂtirilmesine ¤›ms›zl›k, demokraönemlisi, ayd›n mü- karﬂ› ç›kan doktorlar, Baﬂbakan Erdo¤an ve Sa¤l›k Bakan› si, sosyalizm düﬂüncadelesi bununla s›- Akda¤'›n son dönemlerde TTB'yi ve hekimleri suçlamay› cesinin ayd›nl›¤›n›
oralara taﬂ›ma misn›rl› de¤ildir. Doktor- adeta al›ﬂkanl›k haline getirdi¤ini vurgulad›lar.
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yonu, tart›ﬂma konusu dahi de¤il.
‹dealizm unutulmuﬂ. Böyle bir tavr›n ortaya ç›k›yor olmas›nda hekimlerin örgütleri sorumlu olduklar› gibi, doktorlara bu bilinci taﬂ›yacak
olan da yine bu örgütlülüklerdir.
Bizim as›l sorunumuz da, bu sorumlulu¤un neden unutuldu¤unun
sorgulanmas› ve yeniden bu misyona soyunabilen bir anlay›ﬂ›n yarat›lmas›d›r. ‹ktidar›n demagojilerini etkisizleﬂtirecek olan, halk›n sa¤l›¤›n›
düﬂünmeyen sa¤l›k sistemine karﬂ›
mücadeleye halk› katacak olan da
budur. Yürüyüﬂ’ün 22. say›s›nda da
dile getirdi¤imiz gibi, “bu tablonun
nedeni ikilidir;
Birincisi, ö¤retmenlerimizin,
doktorlar›m›z›n, mühendislerimizin
üyesi olduklar› demokratik kitle örgütlerinin halk için misyon yüklenmekten uzak, sivil toplumcu, uzlaﬂmac›, icazetçi çizgileri ve bu çizgilerine denk düﬂen örgütlenme, e¤itim
anlay›ﬂlar›d›r.
‹kincisi, toplumun tüm kesimlerini etkileyen bireyci burjuva kültürünün, köﬂe dönmecili¤in bu kesimleri de etkisi alt›na almas›d›r.”
Doktor, ö¤retmen, mühendis örgütlülüklerinin, halk›n di¤er kesimlerinin sorunlar›yla ilgilenmemesi,
onlar›n direniﬂlerinin yan›nda yerlerini almamas› da bu kaynaklardan
besleniyor. Yani, “zorunlu hizmete
karﬂ› olma” ﬂeklinde tezahür eden
durum, bununla s›n›rl› olmay›p hayat›n her alan›nda, k›rda ve ﬂehirde
her yerde karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu sendikalar›n, odalar›n kendi kitlesi ile
ba¤lar›n›n da büyük oranda zay›flamas›n›n kaynaklar› burada aranmal›d›r. Örgütleme ve örgütlenme anlay›ﬂ› silikleﬂmiﬂtir.

‹lerici, demokrat bir
doktor, kendisini sadece
doktor olarak görmemelidir.
Onun, halk› ayd›nlatma gibi do¤al
bir sorumlulu¤u da vard›r. Yukar›da
dile getirdi¤imiz gibi, mesleki konumlar›, toplumun gözündeki yerleri ile do¤all›¤›nda bir alt yap› bu konuda mevcuttur. Bu sayg›nl›¤›n
“yoksunluk bölgesindeki insanlar-

Devrimci, demokrat, sosyalist
bir doktor; halk›n içinde olan,
halk›n sa¤l›k ve her türlü sorununa sahip ç›kan ve örgütlenerek çözülebilece¤ini gösteren,
cehalete karﬂ› sosyalizmin ayd›nl›¤›n› taﬂ›yan, oligarﬂinin yalanlar›n› teﬂhir eden, yoksullu¤un, hastal›ktan ölümlerin kader
de¤il sistem sorunu oldu¤unu
kavratan ve sisteme karﬂ› mücadeleye ça¤›ran, elini uzatt›¤› her
yoksulda sosyalistlerin insana
verdi¤i de¤eri kan›tlayan bir ayd›n, devrimin bir misyoneridir.

dan bana ne” anlam›na gelecek bir
tav›rla yokedilmesi ya da halk› ayd›nlatmada kullan›lmas›; tercih budur. Kendine sosyalist, devrimci diyen, ayd›n misyonu oldu¤unu düﬂünen hiçbir doktorumuz, mazeretlere,
iktidar›n dayatmalar›na s›¤›narak bu
gerçe¤in üzerinden atlayamaz.
Koﬂullar›n yetersizli¤i, zor oldu¤u konusunda kimsenin kuﬂkusu
yoktur. Ancak, yoksul Türkiye halk›
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin doktorlar›n› tam
da bu noktada tan›r, güvenir, sözünü
dinler. Bu mücadele elbette, daha
fazla fedakarl›k, daha fazla idealist
olmay› gerektirir. ‹stiklal Caddesi’nde, halk›n anlamakta dahi zorlanaca¤›, sivil toplumcu, gayri-ciddi
sloganlarla verilemez.
Ayd›n olma misyonunu unutan
bir doktor, mesleki olarak da sorumluluklar›n›n dejenere olmas›ndan
kurtulamaz. 12 Eylül’den bu yana
geliﬂtirilen bireyci burjuva kültürüne giderek teslim olur. Para kazanmak herﬂeyin önüne geçer. Bugün
mantar gibi her yeri özel hastanelerin, kliniklerin sarmas› ve hiç de
doktor bulma sorunu yaﬂamamalar›
boﬂuna de¤ildir. Ve maalesef devrimci, sosyalist, demokrat doktorlar
da bu cenderenin d›ﬂ›na ç›kmamakta, bir yandan mevcut sisteme eleﬂtiriler yöneltirken, öte yandan sistemin sundu¤u “olanaklar›” idealist
bir tav›rla elinin tersiyle itip yüzünü
halka dönmemektedirler. Engel olan
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ne, neden bu hale gelindi; bunlar
sorgulanmal›d›r. Örgütlenme ve mücadele anlay›ﬂ›ndan burjuva kültürün etkilerine; devrimci, sosyalist
bir doktorun sorumluluklar›n›n neler olmas› gerekti¤inden halk›n ayd›n› olman›n somut olarak nas›l yaﬂam bulaca¤›na kadar bir çok soru
cevaplanmal›d›r.

Devrim ve sosyalizmin,
doktorlar› olma ça¤r›s›
yap›yoruz. Anadolu’nun en ücra
köﬂesine sosyalizm idealini, halk›n
demokrasisi düﬂüncesini taﬂ›yacak,
halka unutturulan de¤erleri hat›rlatacak, birlikten güç do¤aca¤›n› gösterecek, böyle bir düzene mahkum
olmad›¤›m›z›, yaﬂad›¤›m›z hiçbir
sorunun kaderimiz olmad›¤›n› ö¤retecek doktorlar istiyoruz. Biz, oligarﬂinin ve burjuva partilerinin her
türlü yalan›ndan baﬂka hiçbir sesin
ulaﬂmad›¤› bir Anadolu köyünde ya
da kasabas›nda; yaﬂam›n içinde
halkla birlikte olan, onlar›n sadece
sa¤l›k de¤il her türlü sorununa sahip
ç›kan ve birlikte çözüm üretilebilece¤ini gösterip örgütleyen bir sosyalist doktordan sözediyoruz. Burjuva
kültürün reddedilmesini öneriyoruz.
Doktorlar›m›z› devrimcili¤in, sosyalistli¤in, ayd›n olman›n misyonunu yerine getirmeye davet ediyoruz.
“Oralara gitmeme sorunumz yok,
halktan kaçm›yoruz. Ama...” diye
baﬂlayan hiçbir izah, bu misyonun
önüne geçemez.
“Bozuk düzende sa¤lam çark
olabilece¤ini”, sistemin yaratt›¤›
sorunlar›n, halk›n sa¤l›k hakk›ndan
yoksun b›rak›lmas›n›n bu ﬂekilde
çözülebilece¤ini elbette söylemiyoruz. Sorun tam da burada. Hem verili koﬂullarda halka “ilaç” olunmal›,
as›l olarak da bu gerçekleri kavratmak için halkla birlikte olunmal›,
halk›n içinde mücadele yürütülmeli
diyoruz. ‹ktidar›n, sistemin yaratt›¤›
sorunlar›n kayna¤› olarak doktorlar›, sol kimli¤iyle tan›nan tabip odalar›n› hedef göstermesinin karﬂ›s›na;
halk›n sa¤l›k sorunlar› halk›n saf›nda sahiplenilerek, ayd›n misyonuna
sar›larak ç›k›lmal›.

Generaller suçludur
YARGILANMALIDIR!
Van Baﬂsavc›l›¤›’n›n ﬁemdinli ‹ddianamesi üzerinden
yaﬂanan tart›ﬂmalar
ve Genelkurmay komutas›nda sürdürülen
kampanya; bu ülkeyi
kana bulayanlar›n, mevcut siyasal
sistem sürdükçe asla yarg›lanamayaca¤›n› herkese bir kez daha
göstermiﬂ olmal›d›r.
Genelkurmay komutas›nda, burjuva bas›n›n selam çakarak sözcülü¤ünü üstlendi¤i, CHP’den ANAP ve
MHP’ye burjuva partilerin yerini
ald›¤› kampanya; büyük oranda baﬂar›ya ulaﬂt›. Genelkurmay Baﬂkan›
Hilmi Özkök 14 Mart günü; “Org.
Büyükan›t, ﬂimdi daha ‘Büyükan›t’t›r” sözleri ile adeta kampanyan›n “zaferini” ilan etti.
Peki, Genelkurmay’›n düzenin
kendi hukuk mekanizmalar›na karﬂ›
kazand›¤› “zafer”, nas›l elde edildi?
Öncelikli olarak, ﬁemdinli’de
yaﬂananlar›n üzeri örtülerek tart›ﬂma, Org. Yaﬂar Büyükan›t üzerinden yürütüldü ve katliamc› generalin yarg›lanmayaca¤› teorileﬂtirildi.
Ard›ndan Genelkurmay Baﬂkan›
Hilmi Özkök, ﬁemdinli’nin üzerini
örtme konusunda hemfikir olan, ancak s›rt›n› AB’ye dayayarak ordunun iktidar gücünü de geriletme hesab› yapan Tayyip Erdo¤an ile yapt›¤› görüﬂmede özetle ﬂunu söyledi:
“Orduyu savunmak en baﬂta sizin göreviniz. E¤er siz yapmazsan›z,
biz kendimizi savunmak zorunda
kal›r›z. O zaman da, AB süreci ve
ekonomi baﬂta olmak üzere herkes
zarar görür. Baﬂta savc› olmak üzere sorumlular hakk›nda gerekli iﬂlem yap›lmal›d›r.” (NTV, 14 Mart)
Bu aç›k tehdit ve talimat sonras›, “bedel ödemeye haz›r olmad›klar›n›” zaten ilan etmiﬂ olan ve hu-

kuk, adalet gibi bir s›k›nt›s› da bulunmayan AKP’den, Büyükan›t’a
sahip ç›kan aç›klamalar geldi. ﬁemdinli sonras› “devletle milletin karﬂ›
karﬂ›ya getirilmesinden” sözeden
iktidar, “devlet kurumlar›n›n karﬂ›
karﬂ›ya getirilmesinden, tertipten”
sözetmeye baﬂlad›. Halk›n akan kan› umurlar›nda de¤ildi, adalet
umurlar›nda de¤ildi. Ard›ndan, emir
yerine getirilerek savc› hakk›nda
soruﬂturma baﬂlat›ld›. Ve bir kez daha ﬂu gerçek görüldü: ﬁemdinli konusunda, Susurluk politikalar› konusunda, Genelkurmay’la birlikte
AKP iktidar› hedefe konulmadan
mücadele yürütülemez.

ﬁemdinli’yi tam tersine
çevirme operasyonu
“Krizi dindirme” ad›na at›lan her
ad›m›n, TSK’n›n iktidar gücünü pekiﬂtirmesi do¤ald›. Bugün gelinen
noktada yaﬂanan da bu olmuﬂtur.
ﬁimdi s›ra ﬁemdinli’deki bombalar› meﬂrulaﬂt›rmakta, katillerin
elinin so¤utulmamas›nda. Genelkurmay bunun için ﬁemdinli’de yaﬂananlar› tam tersine çevirme operasyonu yürütüyor. Özellikle Do¤an
Medya’n›n gazeteleri tam bir seferberlik halinde, “Telefondaki linç talimat›” manﬂetleri at›l›yor. J‹TEM’cilerin bombalad›¤› kitabevinin sahibi Seferi Y›lmaz hedef gösteriliyor. Halk›n tepkisinin PKK talimat›yla gerçekleﬂti¤i, telefondaki
“bir PKK yöneticisinin, olay yerindeki bir örgüt üyesine, Arabay› yak›n arabay›... Evet evet, bana bak
kim yapm›ﬂsa, elinizle öldürün, kan›n› için” dedi¤i yaz›l›yor. Bu haberler bir tek ﬂeyi söylüyor: Büyükan›t kurtar›ld›, s›ra ﬁemdinli’deki
kontra eylemini meﬂrulaﬂt›rmakta.
Büyükan›t’›n, “ya bayrak yakanlar,
PKK sloganlar› atanlar ne olacak”
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ﬂeklinde gösterdi¤i hedefte
yürüyor burjuva bas›n.
Terör demagojileriyle
süslenen psikolojik savaﬂ›n burjuva medyas›, as›l
suçlunun ﬁemdinli halk›
oldu¤unu söylüyor. Ve,
MGK Genel Sekreterli¤i
Toplumla ‹liﬂkiler Baﬂkanl›¤›’n›n
kapat›lmas›n›n ard›ndan, halka karﬂ› psikolojik savaﬂ›n sona erece¤ini
düﬂünenler bir kez daha yan›ld›klar›n› görüyorlar.

Yarg› üzerine yalanlar
ve aç›¤a ç›kan gerçek
Genelkurmay, savc›ya soruﬂturma açan AKP iktidar›, burjuva bas›n, hukuku bir yana b›rak›p katliamc›lar›n yan›nda saf tutan barolar
ve Hâkimler Savc›lar Yüksek Kurulu, CHP baﬂta olmak üzere burjuva
partileri; aç›k bir ﬂekilde yarg›ya
müdahale etmiﬂlerdir. Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›, dokunulmazl›¤› üzerine
at›lan bütün nutuklar art›k birer paçavradan ibarettir.
Oysa, ﬁemdinli’nin ard›ndan
halk› aldatmak için “yarg›dan, hukuktan” sözedenler de onlard›. Bir
generalin ad› iddianamede geçince,
tüm bunlar unutturuldu. Biz hat›rlatal›m:
Genelkurmay Baﬂkanl›¤› resmi
aç›klamas›: "Bu üzücü olaya baz›
askeri ﬂah›slar›n da kar›ﬂm›ﬂ olabilece¤ine dair iddialar ortaya at›lmaktad›r. Olay her yönüyle adli makamlara intikal etmiﬂ olup gerekli
yasal iﬂlemler yap›lmaktad›r. Soruﬂturma safhas›n›n gizlili¤i dolay›s›yla geliﬂmeler hakk›nda yap›lacak
müteakip aç›klamalar adli makamlar›n takdirinde olacakt›r." (11 Kas›m 2005, Radikal)
Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi
Özkök: “‹dari soruﬂturma yürütüyoruz, ayr›ca adli soruﬂturma yürüyor. Ben personelimi ne suçlar›m,
ne korurum. Soruﬂturman›n sonucunu bekleyelim. Yarg›ya güveniyoruz.” (12 Kas›m 2005, Radikal)
Baﬂbakan Erdo¤an: “Bizden
kimse kay›rmac›l›k, korumac›l›k
beklemesin. Yarg› burada üzerine

düﬂeni en ideal ﬂekilde yapacakt›r. Nereden gelirse gelsin,
kim taraf›ndan yap›lm›ﬂ olursa
olsun, kim yapm›ﬂsa bunun bedelini ödeyecektir. Bu ülkede
kimsenin devletle milletini karﬂ›
karﬂ›ya getirecek zemini oluﬂturmaya asla f›rsat vermeyece¤iz.” (12 Kas›m 2005, Hürriyet)
“Konu adli makamlara intikal etmiﬂ, yarg›ya güveniyorlarm›ﬂ,
korumac›l›k yapmayacaklarm›ﬂ”;
bugün tüm bunlar› yap›yorlar. Yarg›
diyor ki, “Büyükan›t ﬂüphelidir”.
“Yarg›ya güvenenler” aya¤a kalk›yor, ortal›k toz duman. Bu nas›l güven! Demek ki, sözünü ettikleri yarg›, onlar›n istedi¤ini yapacak bir
yarg›. Gerçe¤i de böyledir, ancak
bir “oyun bozan” iddianame dahi,
gerçek yüzlerini aç›¤a vuruyor.
“Yarg›ya güven” yalanlar›, her
zaman halka yöneliktir. Halka; örgütlenmeyin, hakk›n›z› aramay›n,
düzenin yarg›s›na güvenin denilmektedir. Ucu, eskaza onlara de¤ince ne yarg›s› ulan diye, neredeyse
savc›y› idama kalk›ﬂmaktad›rlar.

Faﬂizmi savunma ittifak›
Tüm bu güçleri biraraya getiren
faﬂizmi savunmada hemfikir oluﬂlar›d›r. Yüzlerinde demokrat maskesi olan da, aleni faﬂist politikalar›
savunan da, ﬁemdinli halk›n›n adalet talebinin karﬂ›s›na yek vücut ç›km›ﬂlard›r. Bu zemin üzerinden, Genelkurmay, Büyükan›t’› sahiplenmede çok daha cüretlenmiﬂtir.
Ony›llard›r ülkemizde kan döken generallerin yarg›lanmas›, sistem aç›s›ndan “taﬂlar›n yerinden

Düzen, generalleri
yarg›dan muaf tutuyor

Burjuva bas›n yine
tarihsel misyonunu oynuyor. Genelkurmay komutas›nda, ﬁemdinli’nin
üzerini örtme, gerçekleri
tam tersine çevirme
operasyonu yürütüyor.

oynamas›” olarak görülmekte, devlet mekanizmas› bunu engellemeye
göre ﬂekillenmektedir. Generaller
yarg›lansa, sistem çökecek mi? Elbette de¤il. Ancak, oligarﬂinin son
koz olarak elinde tuttu¤u ordu ciddi
darbe alacak, ony›llard›r terör demagojileriyle ve psikolojik savaﬂ
operasyonlar›yla yarat›lan “kutsal
ordu” imaj› zedelenecek, gerçek
yüzleri daha fazla aç›¤a ç›kacakt›r.
Her ﬂeyden önce, halka karﬂ› savaﬂ›n her biçiminin (ﬁemdinli gibi) en
üst kademede planlan›p uyguland›¤›
herkesçe daha aç›k görülmüﬂ olacakt›r. Generaller iﬂte bunlardan
korkuyor, burjuvazi iﬂte bu yüzden
orduya destek veriyor. Kendileri iktidar kavgas› verebilirler, ama halk›n mücadelesinin, adalet iste¤inin
karﬂ›s›nda birleﬂirler.

Polis-Ordu-Mafya-MHP Çeteleri Her Yerde

Yarg› karﬂ›s›nda herkes eﬂitmiﬂ. Masal! Bir tek iddianamede kopan f›rt›naya bak›n, anlars›n›z. Bakmay›n, “mahkemeye
de ç›kar›z, savunuruz” böbürlenmelerine; bu düzen halka
karﬂ› savaﬂ›n kurmaylar›n› san›k sandalyesine asla oturtmaz.
Askeri yarg› sistemi dahi, bu
gerçek üzerine kurulmuﬂtur. ‹ﬂleyiﬂ
ﬂu: Her ﬂeyden önce, katliamc› bir
generalin yarg›lanmas› için yine
kendilerinden izin al›nacak. Tutal›m
ki, böyle bir izin verildi. Suç halka
karﬂ› iﬂlenmiﬂ olmas›na karﬂ›n, askeri mahkeme yarg›layacak. Böyle
bir mahkemenin kurulmas› içinse,
yarg› heyetinin yarg›lanacak generalden en az iki rütbe üst olmas› zorunlu. Büyükan›t’tan üst rütbeli sadece Hilmi Özkök var. O da yarg›lamaya izin veren oldu¤u için heyette
yeralam›yor. K›saca, oligarﬂi daha
baﬂtan orgenerallerin, yani as›l olarak halka karﬂ› savaﬂ›n kurmaylar›n›n yarg›lanamayaca¤›n› esas alarak
yasalar›n› yapm›ﬂt›r.
Kald› ki; barolar›n, “sosyal demokrat” partilerin, burjuva bas›n›n
meﬂrebine uygun “ayd›nlar›n›n”, iktidarlar›n bu kadar aleni bir ﬂekilde
generallere kol kanat gerdi¤i bir ülkede böyle bir yasal düzenlemeye
dahi ihtiyaç kalm›yor. ‘Paﬂam› yarg›latmam’ ç›¤l›klar› kapl›yor ortal›¤›. Kimi “ﬂeriat karﬂ›tl›¤›” ad›na,
kimi bu sömürü sisteminin tek güvencesi “ordumuz” düﬂüncesiyle
saf tutup hazrola geçiyorlar. Hal
böyle olunca, Genelkurmay Baﬂka-

◆ Ankara’daki 'Kantar' adl› çete operasyonunda, Polis Akademisi'nde görevli Emniyet Amiri Soner Güngör adl› polis ﬂefi ç›kt›.

◆ Bursa’daki ‘Çete Operasyonu’nda bir uzman çavuﬂla birlikte tutuklanan Jandarma Alay Komutan› Albay Ayd›n Yeﬂil, Genelkurmay’›n devreye girmesi ile hemen tahliye edildi. PKK itirafç›lar›ndan
oluﬂan çete ile iliﬂkileri, Güneydo¤u’da halka karﬂ› savaﬂa dayanan, bu
savaﬂta itirafç›lar› kullanan Albay, tayinin ç›kmas›n›n ard›ndan, onlar›
da Bursa’ya getirerek, çeteyi kurand›r. ﬁemdinli’deki kontrac›lar gibi,
“istihbarat amaçl› çete ile iliﬂkideydik” savunmas›, yaland›r. Albay Yeﬂil’in avukat› Konuralp Yeﬂil'in daha önce de faﬂist mafyac› Çak›c›'n›n
avukat› olmas› dahi, her ﬂeyi aç›klamaya yeterlidir.

◆ Susurlukçu mafyac›lardan Hadi Özcan ile bir baﬂka çete 10
Mart’ta ‹zmit’te çat›ﬂt›. Özcan'›n içinde oldu¤u otomobil ise, Ülkü Ocaklar› Kocaeli ﬁb. Baﬂkan› U¤ur Sevim'e ait.

Sadece son bir haftada yaﬂand› bunlar. TSK komutanlar›,
itirafç›lar, mafyac› faﬂistler ve polis müdürlerinin içinde yer
almad›¤› bir tek çete var m›d›r acaba? Bakmay›n siz “temizlik operasyonlar›” yap›ld›¤›na, bu ﬂovlar› daha önce de
gördük.
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Hazrola geçen bas›n
Son say›s›nda “K›zd›rd› Netekim” kapa¤› ile 12 Eylül bilançosunu yay›nlayan Nokta Dergisi, derginin patronu Nida Ergenç
taraf›ndan matbaada durduruldu. Ordunun
hedef yap›lmas›ndan rahats›z olan patronun
bu tavr› üzerine Genel Yay›n Yönetmeni Ethem Dural istifa karar› ald›.
Böyle bir bas›n varken, ordunun halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlar teﬂhir edilebilir mi? ‹ﬂin
n› “illa yumru¤umuzu mu vural›m, pata küte mi yapal›m” diye
en kaba haliyle, gerekirse onu da
yapacaklar›n› ima edebiliyor. Halk›n üzerinden silindir gibi geçmiﬂ
cunta ﬂefi, “yine darbe yapar›m”
diye rahatça konuﬂabiliyor. Çünkü,
çok iyi biliyorlar ki, ne burjuva anlamda dahi bir hukuktan sözedilebilir ne de kendine “demokrat” diyenler, demokrat bir tav›r sergileyerek
katliamc›lar›n karﬂ›s›na ç›kabilirler.

ilginç yan›, patronun as›l rahats›zl›¤›n›n darbeci general aﬂk›ndan çok, bugün Genelkurmay taraf›ndan yürütülen operasyona angaje olmada gösterdi¤i gayretkeﬂlik. Zira
patron, sözkonusu dosyan›n, “ﬂimdi de¤il
ilerde yay›nlanaca¤›” sözü veriyor. (yay›n yönetmeni bunun üzerine istifas›n› geri
al›yor.) Yani diyor ki, ﬂimdi ordumuzu
aklama paklama kampanyas›nday›z,
darbeden, 12 Eylül’den bile sözetmek
bu kampanyaya zarar verir. Uygun bir
zamanda, “nostalji” olarak yazars›n›z.

Katliamc› Generaller
yarg›lanmal›d›r
NATO talimat›, Amerikan dolarlar›yla kontrgerillay› örgütlediler.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
kavgas›n›, Kürt halk›n›n mücadelesini katliamlarla, infazlar, köy boﬂaltmalar, kaybetmelerle engellemeye çal›ﬂt›lar. Hak arayan› susturup, hukuktan sözedeni engizisyon
mahkemelerine gönderdiler. Terör

Armutlu’da keyfi
gözalt›lara son
‹ki ay önce Armutlu-Der üyeleri Sad›k Çelik ve Yeliz Türkmen'in gözalt›na al›nmas›n›n
ard›ndan, Armutlu halk› üzerindeki bask›lar
sürüyor. 9 Mart günü, mahalle halk›ndan ﬁenay Diﬂbudak ve Nazife isimli iki kiﬂi evlerinden, Hüseyin Celep ise iﬂyerinden gerekçe
gösterilmeden gözalt›na al›nd›lar.
Armutlu-Der yapt›¤› aç›klamayla, yo¤unlaﬂan bask›lar› ve gözalt›lar› protesto ederken,
halk› birbirine düﬂürmek, birli¤ini bozmak
için, polisin birbirleri üzerine gerçek d›ﬂ› ifade imzalatmaya çal›ﬂt›¤›n› kaydetti. “Armutlu’da keyfi, yasad›ﬂ› gözalt›lara son” diyen
Armutlu-Der, bu sald›r›lar›n mahalleye yönelik y›k›m plan›yla ilgisine dikkat çekti. Aç›klamada, “Senelerdir maruz kalm›ﬂ oldu¤umuz
bütün sald›r›lara karﬂ› nas›l birlikte direnip
evlerimizi savunduysak, bugün de bu sald›r›lara karﬂ› yine birlikte direnip, evlerimizi, Armutlu'muzu savunaca¤›z. Mafyac›lar›, çetecileri serbest b›rak›p, sadece evlerimizi savunan bizleri tutuklayanlara karﬂ› direnece¤iz.
Armutlu'muzu üç beﬂ tekelci zengine ve onlar›n çapulcular›na b›rakmayaca¤›z” denildi.

demagojileri ve psikolojik savaﬂ
operasyonu ile katliamc› politikalar›na kitleleri alet ettiler. 6-7 Eylül’den ‘78 1 May›s’›na, Susurluk’tan
ﬁemdinli’ye hep halka karﬂ› savaﬂ›
yönettiler, iktidarlarla birlikte ald›klar› kararlar› yaﬂama geçirdiler.
ﬁemdinli’de yakalanan J‹TEM’cilerin komutanlar› san›k sandalyesine oturtulmadan, sadece
ﬁemdinli de¤il, halka karﬂ› iﬂledikleri bütün suçlar›n hesab›n› vermeden, kimse bu ülkede adaletten, hukuktan sözedemez. Katliamc› generaller yarg›lanmal›d›r.
Ama biliyoruz ki, yarg›lamayacaklard›r. Çünkü, halka karﬂ› savaﬂ
tüm yönleriyle sürüyor. Çünkü, düzenin bekaas› için bu savaﬂ sürmeli,
generallerin eli so¤utulmamal›d›r.
‹ktidar ve katliamc› generallere sahip ç›kanlar ise, onlar›n suç ortaklar› olmaktan kurtulamayacaklar. Ve
suçlular, er ya da geç halk›n iktidar›n›n adaletine hesap verecekler.

‘Yumurta davas›’
Mersin'de Baﬂbakan Erdo¤an'a yumurta att›klar› için
haklar›nda dava aç›lan 9 Halkevci için polisçe haz›rlanan
ve büyük oranda savc›l›k taraf›ndan iddianameye dönüﬂtürülen “Fezleke”, polisin çal›ﬂma yöntemlerine, hak ve özgürlüklere karﬂ› düﬂmanl›¤›na
yeni bir örnek teﬂkil etti. Halkevcilerden 5’i bu polisin zihniyetine uygun olarak tutukland›, 13 y›la kadar ceza istendi. 13 Mart günü görülen ilk
duruﬂmada tahliye edildiler.
Baﬂbakan›n “ﬂikayetçi” s›fat›yla taraf oldu¤u olaya iliﬂkin,
polisin fezlekesinde yeralan
suçlamalara bak›n;
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerini, siyasi,
hukuki, sosyal, laik, ekonomik
düzenini de¤iﬂtirmek, devletin
bölünmez bütünlü¤ünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varl›¤›n› tehlikeye
düﬂürmek, devlet otoritesini
28
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zaafa u¤ratmak, y›kmak veya
ele geçirmek, temel hak ve
hürriyetlerini yok etmek, devletin iç ve d›ﬂ güvenli¤ini, kamu düzenini bozmak suretiyle
komünist bir devlet kurmak
için; yasad›ﬂ› sol terör örgütleri ad›na, cebir ﬂiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni
ortadan kald›rmaya veya görevlerini k›smen veya tamamen engellemeye teﬂebbüs etmek maksad›yla Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›'n› tehdit
ederek yumurta atmak, halk›
T.C. hükümetine karﬂ› silahl›
isyana tahrik etmek amac›yla
yasad›ﬂ› sol terör örgütleri
ad›na, slogan atarak propaganda yapmak, suç ve suçluyu
övmek."
Tüm bunlar› birkaç yumurta ile yapmak istemiﬂler!
Olay trajikomik, ancak düzenin polisinin, iktidar›n›n,
hukukunun demokratik haklara bak›ﬂ›n› çok iyi özetlemektedir. Bu zihniyetin demokratikleﬂmesi mümkün mü?

Kad›nlar mücadeleyle özgürleﬂir

8
M a r t
D ü n y a
Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar›na iliﬂkin haberlere
geçen hafta yer vermiﬂtik. Kutlamalar sonraki günlerde de devam etti.
Bu kutlamalardan en anlaml›lar›ndan biri, Gebze Devlet Hastanesi’nde direniﬂini sürdüren Fatma
Koyup›nar'›n ziyaret edilmesiydi.
Direnen kad›n›n temsilcisi için hastane önünde toplanan TAYAD’l›lar
yapt›klar› aç›klamada, "Bugün direnen emekçi kad›nlar›n günü, biz de
bu nedenle burada ölüm orucu direniﬂini sürdüren Fatma Koyup›nar'›n
yan›nday›z" dediler. At›lan sloganlar›n ard›ndan, Fatma Koyup›nar’a
verilmek üzere getirdikleri karanfilleri hastane önüne b›rakt›lar.
Malatya'da HÖC'lü Kad›nlar 8
Mart’ta PTT önünde yapt›klar› eylemde kad›nlara, “Her Türlü Sömürüye Zulme Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim” ça¤r›s› yaparken, feda ﬂehidi
ﬁengül Akkurt’un mezar›n› ziyaret
ettiler ve direnen kad›nlar›m›z›n yolundan yürüyeceklerine and içtiler.
Ayr›ca, Cephe Gerillas› Cihan
Gürz’ün mezar› da ziyaret edilerek
karanfiller b›rak›l›p mum yak›ld›.
Elaz›¤'da HÖC, DHP, DTP,
TUN-DER ve KESK'in ortak düzenledi¤i kutlama, 5 Mart günü gerçekleﬂtirildi. Postane Meydan›’nda
yap›lan kutlamada Türkçe ve Kürtçe "Yaﬂas›n 8 Mart Dünya Emekçi
Kad›nlar Günü” pankart› aç›l›rken,
HÖC'lüler, k›z›l flamalar ve baﬂ e¤meyen kad›nlar›n foto¤raflar›yla
eyleme kitlesel olarak kat›ld›lar.

HÖC'lü Kad›nlar, 8 Mart günü
de, Elaz›¤’›n emekçi semtlerinden
Y›ld›zba¤lar›’nda, "Kad›nlar; Tecrite, Zulme, Sömürüye Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› açarak yürüyüﬂ
yapt›lar. "Devrime Meﬂale Bizim
Kad›nlar›m›z” sloganlar› at›lan eylem, mahalle halk›n›n alk›ﬂlar›yla
destek buldu. Yürüyüﬂün ard›ndan
yap›lan aç›klamada, “Selam olsun
size Sabolar’›n yolunda yürüyen,
baﬂ e¤meyen, da¤da, sokakta, hapishanelerde direnen kad›nlar›m›z...” denildi.
Samsun’da ise Karadeniz Temel Haklar'da düzenlenen etkinlikte, “8 Mart'›n anlam›, özü direniﬂtir.
Patronlara ve onlar›n devletine karﬂ› haklar›n› almak için direnen
emekçi kad›nlar›n, bu zalimlere
karﬂ› direniﬂ bayra¤›n› açt›klar›
gündür” denildi.
Bursa’da 8 Mart günü HÖC’lü
Kad›nlar, BAT‹S, ESP, DHP, EKB,
Partizan, Al›nteri, SGD, Köz ve
Kurtuluﬂ Partisi taraf›ndan oluﬂturulan platform üyesi 200 kiﬂi, Fomara
Meydan›’ndan meﬂalelerle Santral
Garaj’a yürüdü. Özay Tekstil’de yanan kad›nlar›n ve ölüm orucunda
ﬂehit düﬂen devrimci kad›nlar›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂ esnas›nda sloganlar hiç susmad›.
Bursa’n›n Gemlik ilçesinde ise,
Temel Haklar Gemlik Temsilcili¤i’nde düzenlenen bir etkinlikle,
emekçi kad›nlar günü kutland› ve
örgütlülük ça¤r›s› yap›ld›.
8 Mart günü Dersim’in Hozat ilçesinde düzenlenen geceye 1000’in
üzerinde insan kat›ld›. Dersim’den
kat›lmak üzere gelenlerin jandarma
taraf›ndan keyfi ﬂekilde engellendi¤i kutlamalar, Hozat Temel Haklar,
Hozat Kütür Sanat Derne¤i ve Hozat Belediyesi taraf›ndan düzenlen di. Gece öncesi Temel Haklar, yayg›n ﬂekilde afiﬂleme ve bildiri da¤›t›m› gerçekleﬂtirirken, açt›¤› standa
da 8 Mart ça¤r›s›nda bulundu. Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan gecede, tertip
komitesi ad›na yap›lan konuﬂmada,
29
19 Mart 2006 / 44

"kad›n sorunu ve kad›n›n kurtuluﬂu"
konusuna de¤inildi. ﬁiirlerin okundu¤u, müzik dinletisi ve skeçlerin
yerald›¤› etkinli¤e, Ayd›n Öztürk ve
Sanatç› Arzu ﬂark›lar›yla kat›ld›lar.
Dersim HÖC'lüler, Belediye Asri Mezarl›¤›’ndaki kad›n ﬂehitlerimizin mezarlar› baﬂ›nda yapt›klar›
anma ile de, “kahraman ﬂehitlerimizin yolunda yürüyece¤iz” ﬂiar›n› yinelediler.
Hatay HÖC'lü Kad›nlar 8 Mart
günü Ulus Meydan›'nda yapt›klar›
eylemde ölüm orucu kad›n ﬂehitlerinin resimlerini, k›z›l bayraklar ve
"Kad›nlar! Her Türlü Sömürüye,
Zulme, Tecrite Karﬂ› Birleﬂelim!”
pankart› açt›lar. Vesile Çulha O¤ula
A¤›t türküsünün ard›ndan Güzin
Tolga bir konuﬂma yaparak, “güçsüz olmad›¤›m›z› himayeye muhtaç
olmad›¤›m›z›, zulme karﬂ› direnebilece¤imizi gösteren kad›nlar var”
diye konuﬂtu.
Ad›yaman Temel Haklar 5 Mart
günü yapt›¤› eylemin ard›ndan 8
Mart günü de, dernek binas›nda bir
etkinlik düzenlediler. Sakarya,
Zonguldak, Mersin ve Kars’ta da
HÖC’lülerin kat›ld›¤› eylemlerle 8
Mart kutland›.
Yurtd›ﬂ›nda da kutlamalar yap›ld›. 11 Mart günü Almanya Hamburg’da Anadolu-Der'de ve Köln
Anadolu Halk Kültürevi'nde yap›lan kutlamalarda Clara Zetkin'den
Gülsümanlar’a kad›n›n mücadelesi
anlat›ld›. Kutlamada, kad›n›n özgürlü¤ünün direnmekte, kurtuluﬂunun devrimde oldu¤u vurguland›.
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da TAYAD KOM‹TEE, ATIGF,
ADHK, At›l›m okurlar› ve Yeﬂiller
Antakya

Partisi taraf›ndan düzenlenen ortak
gösteri ile kutlamalar yap›l›rken, 11
Mart günü de, Neunkirchen Anadolu Kültür Merkezi Gençlik Komisyonu taraf›ndan 100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. Direnen TAYAD'l›lar›n selamland›¤› etkinlikte, ﬂiir, tiyatrolar ve türküler
yeral›rken, UTMP’nin açt›¤› devrimci kad›n tutsaklar›n›n el ürünleri

sergisi büyük bir ilgiyle karﬂ›land›.
Innsbruck Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte de
emekçi kad›n›n direniﬂi selamland›.
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da Anadolu Kültür Merkezi de
12 Mart günü yap›lan etkinlikte ﬂehit devrimci kad›nlar›n yaﬂam›ndan
örnekler sunuldu, Grup S›la türkü-

ler söyledi. Fransa’n›n baﬂkenti Paris ve Nancy kentlerinde HÖC’lüler
taraf›ndan düzenlenen etkinliklerde
"devrimci mücadelede direnen kad›nlar›n yolunday›z" pankartlar›
aç›ld›. Hollanda’n›n Rotterdam
kentinde ise, Anadolu Halk Kültür
ve Sanat Derne¤i'nde etkinlik düzenlendi.

Devrimci Yap›lardan 8 Mart De¤erlendirmesi

“2006 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü'nü Politik ve Pratik Olarak Kazand›k”
Devrimci ve ilerici güçler olarak
son y›llarda 8 Mart'›n içini boﬂaltan,
tarihsel anlam›n› yok sayan, s›n›fsal
özünü karartan anlay›ﬂlar›n pratik olarak miting alan›na yans›yan “erkeksiz” ve “devrimci gruplar”dan ar›nd›r›lm›ﬂ bir 8 Mart dayatmas›na karﬂ› geçen
y›l kendi cephemizden müdahale etmiﬂtik. 8 Mart'› tarihsel ve s›n›fsal anlam›na uygun biçimde Beyaz›t Meydan›'nda kutlam›ﬂt›k. Bu y›l devrimci ve
ilerici güçler olarak 8 Mart öncesinde
tekrar biraraya geldik. Geçen y›l› de¤erlendirdik ve geçen y›l›n kazan›mlar› üzerinden hareket etme karar› ald›k.
2006 8 Mart'›n› bir süreç olarak örgütlemeye, tarihsel anlam›na, s›n›fsal ve
devrimci özüne uygun bir ﬂekilde kutlamaya karar verdik.
Bizler için 8 Mart'›n miras›na sahip
ç›kmak demek, kad›n sorununda erke¤i de¤il tüm erkek egemen kültürün
dayand›¤› sömürücü sistemi hedef
alan bir bak›ﬂla hareket etmek anlam›na geliyordu. Tarihsel ve s›n›fsal anlam›na, devrimci özüne uygun bir zeminde kitlesel ve tek bir 8 Mart örgütlemek noktas›nda ortaklaﬂt›k.
Bizler için 2006 8 Mart'›n›n kazan›m› bu zeminde tüm emek güçlerinin,
sendikalar›n, meslek örgütlerinin,
DKÖ'lerin ve ilerici güçlerin biraraya
gelmesi birleﬂik, kitlesel ve tek bir 8
Mart örgütlemek do¤rultusunda ortaklaﬂmas› ve bunun ön çal›smas›n›n güçlü yap›lmas›yd›. Bu do¤rultuda tüm
güçlere ça¤r› yapt›k.

Toplant›ya baz› sendika ﬂubeleri,
parti temsilcileri, siyasi grup temsilcileri ile Kad›n Platformu bileﬂenleri kat›ld›lar. Toplant›ya kat›lan sendika ﬂubeleri s›n›fsal anlam›na uygun bir 8
Mart'›n örgütlenmesi gerekti¤i konusunda görüﬂ bildirdiler.
Ancak konfederasyonlar bu konuda tart›ﬂma sürecine devam ettiklerini
dile getirdiler. Baz› bileﬂenler gündemin önemli oldu¤unu ve bunu tart›ﬂmak istediklerini ifade ettiler. Kad›n
Platformu bileﬂenlerinden bir k›sm›
geçen y›l yaﬂanan ayr›ﬂman›n ideolojik ve kaç›n›lmaz oldu¤unu ifade ettiler. Kad›n Platformu olarak “erkeksiz”
bir miting örgütleme noktas›nda ortaklaﬂt›klar›n› dile getirerek toplant›dan
ayr›ld›lar. Kad›n Platformu'ndan kat›lan baz› bileﬂenler ise ortaklaﬂman›n
tart›ﬂ›labilece¤ini ifade ettiler. Bunun
üzerine Kad›n Platformu bileﬂenleri
ile iki ara görüﬂme yap›ld›. Ancak Kad›n Platformu bileﬂenleri “erkeksiz”
miting düﬂündüklerini aç›k ve net olarak ifade ettiler.
Bu görüﬂmelerde devrimci ve ilerici güçler olarak tarihsel anlam›na, s›n›fsal özüne, devrimci içeri¤ine uygun, birleﬂik ve kitlesel bir 8 Mart istedi¤imizi aç›k ve net olarak defalarca
vurgulad›k. Bu zeminde birleﬂtikten
sonra alanda herkesin kendini istedi¤i
gibi ifade edebilece¤ini, herhangi bir
dayatma olmamas› gerekti¤ini dile getirdik. Zira bizim için bu tür bir dayatma 8 Mart'›n tarihsel anlam›n›, s›n›fsal
özünü politik olarak kabul etmek an30
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cak pratik olarak reddetmek anlam›na
geliyordu. Bu dayatmay› kesin olarak
kabul etmeyece¤imizi belirttik.
Yap›lan görüﬂmelerde devrimci,
ilerici güçler olarak bizlerin tarihsel
anlam›na, s›n›fsal özüne ve devrimci
içeri¤ine uygun zeminde birleﬂik, kitlesel ve tek bir 8 Mart önerisi Kad›n
Platformu bileﬂenleri taraf›ndan “erkeksiz” dayatmas› ile karﬂ›lanm›ﬂ oldu. Her iki taraf›n da kendi zemininde
net olmas› sonucu bir ayr›ﬂma yaﬂanmas› kaç›n›lmaz oldu.
Devrimci, ilerici güçler olarak geçen seneden ç›kard›¤›m›z bir di¤er deneyim de, geçen y›lki 3 ayr› 8 Mart
kutlamalar› görüntüsünün s›n›f ve kitle hareketi aç›s›ndan olumlu sonuçlar
do¤urmad›¤› yönündeydi. Bu deneyimden hareketle 3 ayr› 8 Mart görüntüsü yaratmamak için kendi pay›m›za
çaba gösterdik. ‹lk ayr›ﬂma bizim cephemizden kaç›n›lmazd›. Zira Kad›n
Platformu’nun ‘erkeksiz’ miting dayatmas› sonucu gerçekleﬂmiﬂti. Ancak
ESP, EKD ile ikinci bir ayr›ﬂma yaﬂanmas› yine bizim tercihimiz sonucunda
gerçekleﬂmedi.
Devrimci, ilerici güçler olarak 8
Mart sürecinin örgütlenmesine iliﬂkin
genel ça¤r› yapmadan önce ESP,
EKD'den arkadaﬂlar›n da sürece dahil
edilmesi yönünde görüﬂ birli¤ine vard›k. Ancak öncelikle, ESP, EKD'nin
geçen y›l sergilemiﬂ oldu¤u, devrimcilerin ortak iﬂ yapma kültürünü bozucu
davran›ﬂlar›na dair belli hat›rlatmalar›n yap›lmas› gerekti¤i karar› ald›k.

Bu karardan yola ç›karak devrimci,
ilerici güçlerin ve ESP, EKD'den arkadaﬂlar›n kat›laca¤› ve yaln›zca geçen
y›l›n de¤erlendirmesinin yap›laca¤›
bir toplant› yapmaya karar verdik. Bir
heyet oluﬂturarak ESP, EKD ile öngörüﬂme yapt›k. Yap›lan görüﬂme sonucu
ESP, EKD'nin bu görüﬂmeyi olumlu
buldu¤u, de¤erlendirece¤i ﬂeklinde
idi. Ne var ki ortak de¤erlendirmenin
yap›laca¤› toplant›ya mazaret bildirerek gelmediler. Sürecin h›zla ilerliyor
olmas›ndan kaynakl› devrimci, ilerici
güçler olarak daha fazla beklememek
gerekti¤i, tüm kurumlara yönelik genel bir ça¤r› yap›lmas› ve sürecin iﬂletilmesi konusunda fikir birli¤ine vard›k.
Ortak bir ça¤r› metni haz›rlad›k.
Ortak de¤erlendirme toplant›s›na da
gelmedikleri için ESP, EKD'ye ça¤r›c›
olup olmad›klar›n› sorduk. Ancak iki
hafta bu arkadaﬂlar›n yan›t›n› beklememize ra¤men toplant› tarihinden bir
gün önce bir yan›t alabildik. Sürece
kat›lacaklar›n›, ça¤r›c› olarak metne
imza atacaklar›n› ifade ettiler.
Tüm bu tart›ﬂma süreçleri yaﬂan›rken Kad›n Platformu bileﬂenleriyle iki
ara görüﬂme yap›lm›ﬂ ve Kad›n Platformu’nun Kad›köy Meydan›'nda bir
miting yapaca¤› netleﬂmiﬂti. Devrimci, ilerici güçler olarak tarihsel ve s›n›fsal anlam›na uygun, birleﬂik ve kitlesel bir 8 Mart kutlamas› örgütlemek
yönünde gösterdi¤imiz çabalardan
kaynakl› süreç ilerlemiﬂ, 8 Mart'› ön
süreciyle birlikte örgütleme hedefimiz
gerçekleﬂememiﬂ, henüz 8 Mart mitinginin politik gündemi, talepleri, içeri¤i, miting alan›n›n neresi olaca¤› üzerine tart›ﬂmalara geçilememiﬂti. Tüm
bu gündemler ESP, EKD'nin de kat›ld›¤› geniﬂ bileﬂenli toplant›da tart›ﬂ›ld›. Bu toplant›da miting yeri, Kad›n
Platformu 5 Mart'ta Kad›köy'e baﬂvuraca¤› için, Beyaz›t olarak belirlendi,
mitingin gündemlerinde aç›kl›k sa¤land›. Mitingin teknik örgütleme aﬂamas›na geçildi. Tüm bu belirlemelerin
ard›ndan çal›ﬂman›n daha pratik bir
ﬂekilde örgütlenmesi için oluﬂturulan
yürütmeye ayn› zamanda EKD de girdi. Toplant›da ESP Kad›köy'de 4 Mart
günü miting yapma önerisini sundu.
Birçok bileﬂen 4 Mart'›n kat›l›m›
olumsuz yönde etkileyece¤ini ifade
ederek bu öneriyi kabul etmedi. Tüm

bileﬂenler taraf›ndan miting günü ve
saati üzerine yürütülen tart›ﬂma sonucunda mitingin Beyaz›t'ta yap›lmas›
önerisi bileﬂenlerin geneli taraf›ndan
kabul gördü, karar alt›na al›nd›. ESP
ise kendi içinde durumu de¤erlendirece¤ini, bir sonraki toplant›da görüﬂünü
bildirece¤ini ifade etti.
Bir sonraki toplant›da ise ESP,
devrimciler aras› iliﬂkileri zedeleyecek
bir tarz ve üslupla, Kad›köy önerisinin
neden dikkate al›nmad›¤›n› sorgulamaya baﬂlad›. ESP temsilcisi, önerilerinin tart›ﬂ›lmad›¤›n›, devrimci ve ilerici güçlerin bu tutumunun “bölücü”
oldu¤unu, kendilerinin ise birleﬂmek
yönünde “çaba” gösterdiklerini söyleyerek 4 Mart'ta Kad›köy'de miting
yapma önerisini tekrarlad›. ESP'nin
gerçekleri çarp›tan, devrimcilerin ortak iﬂ yapma kültürünü zedeleyen bu
tutumu tüm bileﬂenler taraf›ndan ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›land›. Bileﬂenler eylem
yerinin bir önceki toplant›da belirlenmiﬂ oldu¤unu, karar alt›na al›nd›¤›n›,
hatta tüm detaylar›na kadar konuﬂuldu¤unu, dolay›s›yla bitmiﬂ bir tart›ﬂmay› hem açman›n hem de tamamlanmam›ﬂ gibi yans›tman›n do¤ru bir tutum olmad›¤›n› söylediler. ESP, bu
yönlü yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan 4
Mart'ta Kad›köy'de bir miting yapaca¤›n› söyledi ve orada bulunan devrimci, ilerici güçleri de -e¤er Beyaz›t mitingine izin verilmezse- Kad›köy eylemini birlikte örgütlemeye ça¤›rarak
toplant›y› terketti. Keza, yürütmede
yeralan EKD de toplant›y› terketti.
Böylece devrimci ve ilerici güçler
olarak, sürecin baﬂ›ndan itibaren tarihsel anlam›na, s›n›fsal özüne, devrimci
içeri¤ine uygun, birleﬂik, kitlesel ve
tek bir 8 Mart örgütleme irade ve çabas› göstermemize ra¤men, bizden
kaynaklanmayan nedenlerden dolay›,
her iki ayr›ﬂma da kaç›n›lmaz oldu.
Sonuç olarak niyetimizden ba¤›ms›z
olarak ‹stanbul'da 3 ayr› 8 Mart kutlamas› gerçekleﬂti.
Tüm saflar netleﬂtikten sonra devrimci ve ilerici güçlerin oluﬂturdu¤u
platform olarak mitingimizi örgütlemek için toplant›lar›m›za devam ettik.
5 Mart günü Beyaz›t Meydan›'nda,
baﬂtan beri ifade etti¤imiz gibi tarihsel
anlam›na, s›n›fsal özüne, devrimci içeri¤ine uygun bir 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas›n› fiili bir
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miting ile gerçekleﬂtirdik.
Mitingi baﬂ›ndan sonuna belli bir
disiplin çerçevesinde, önden belirlenen program› hayata geçirerek baﬂar›yla gerçekleﬂtirdik. Mitingin tüm örgütlenme sürecinde kad›nlar›n inisiyatifi öne ç›kt›. 8 Mart'›n özünde emekçi
kad›na ait oldu¤u vurguland›. Geçti¤imiz y›l›n 8 Mart'›nda oldu¤u gibi bu
y›l›n da en önemli kazan›mlar›ndan biri, devrimci güçlerin ortak irade ve kararl›l›¤›n›n Beyaz›t mitingine damgas›n› vurmas› oldu. Devrimcilerin ortak
davran›ﬂ kültürü, ortak ruh ve iradesi
öne ç›kt›.
Sürecin baﬂ›ndan itibaren mitingi
örgütleyen devrimci, ilerici güçler olarak eyleme iliﬂkin as›l olarak Beyaz›t'›
yeniden kazanma hedefimiz olmamakla birlikte di¤er güçlerle tart›ﬂma
süreçlerinin uzamas›ndan kaynakl›,
baﬂka bir seçenek tart›ﬂ›lamadan bizim
için Beyaz›t zorunlu bir tercihe dönüﬂtü. Devrimci, ilerici güçler olarak kendi pay›m›za tali olan "alan" tart›ﬂmas›nda da net ve kararl› bir tutum sergileyerek sonuç itibariyla Beyazit'› da
kazanm›ﬂ olduk.
Baﬂtan beri tüm bileﬂenler olarak
devrimci güçlerin merkezinde oldu¤u
Beyaz›t mitinginin meﬂrulu¤una inand›k ve buna uygun bir irade ve kararl›l›k gösterdik. Baﬂ›ndan itibaren sergilenen bu kararl›l›k ve irade Beyaz›t
eyleminin gerçekleﬂmesinin de güvencesi oldu. Devrimci, ilerici güçler olarak Beyaz›t mitingini 8 Mart'›n s›n›fsal
ve tarihsel önemine uygun, kad›nlar›n
ezilmesi gerçe¤ine vurgu yaparak kutlad›k. Devrimci, ilerici güçlerin birlikteli¤ine, eylemlerinin meﬂrulu¤unu savunmada gösterdikleri ›srara ve kararl›l›¤a bir yenisini daha ekledik.
Bundan ç›kar›lacak en önemli sonuç, önümüzdeki 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü'ne bu kazan›m ve deneyimler üzerinden haz›rlanmak, bu
irade ve kararl›l›¤a tüm bileﬂenlerin
dahil olmas›n› sa¤lamakt›r.

HÖC'LÜ KADINLAR,
HKM, BDSP, DKH, EHP'L‹
KADINLAR, KALDIRAÇ,
KURTULUﬁ PART‹S‹, PDD,
ODAK, DEVR‹MC‹
HAREKET

Balkanlar› Kana Bulayan Emperyalistler
Hukukuyla Da Katletmeye Devam Ediyor
“Katiller
heyeti”...
11 Mart
günü hücresinde “ölü
bulunan”,
Yugoslavya
Eski Devlet
Baﬂkan› Slobodan MiloSlobodan Miloseviç seviç’in avukat› Jacques
Verges, emperyalistlerin Lahey
Mahkemesi için böyle diyordu.
Evet onlar; katleden, muhalif
olanlar› yoketmek için komplolar
kuran, provakasyonlar örgütleyen,
milliyetçi k›ﬂk›rtmalarla halklar›
birbirine k›rd›ran, sömürü düzenlerini tehdit eden sosyalistler hakk›nda her türlü yalan propaganday› yapan bir sistemin hakimleri ve savc›lar›d›r. Bombalar›yla, ekonomik sistemleriyle katleden emperyalizm,
hukukuyla da katlediyor, hüküm
vermeden infaz›n› yap›yor. Guantanamo’dan Lahey Adalet Divan›’na;
dünyaya hiç olmad›¤› kadar büyük
bir adaletsizlik dayat›l›yor. Onlar
“terörist” diyorlar, kimse itiraz etmesin! O “kasapt›” diyorlar, herkes
sussun! Susmak, emperyalizmin
tüm dünya halklar›na dayatt›¤› adaletsizli¤e boyun e¤mektir, s›ran›n
kendine gelmesini beklemektir.

Miloseviç Katledilmiﬂtir
Miloseviç’in ölümüne iliﬂkin yap›lan resmi aç›klama; “kalp krizinden öldü¤ü” ﬂeklinde. Hay›r! Bu bir
cinayettir, “siyasi suikasttir”.
Miloseviç, son üç y›ld›r süren
yüksek tansiyon ve kalp rahats›zl›¤›ndan ötürü Moskova'da tedavi olmak için baﬂvuru yapt› defalarca, ve
sa¤l›k raporlar›na ra¤men bu izin
verilmedi. Bilerek katledildi.
Otopside, ald›¤› kalp ve tansiyon
ilaçlar›n›n etkisini s›f›rlayan ve verem tedavisinde kullan›lan güçlü bir

ilaç bulundu. Verem de¤ildi. Önce,
“intihar etmiﬂ olabilir” aç›klamalar›
yapan, “do¤al kalp krizi” gibi yalanlara s›¤›nan emperyalistler, bu
raporun ard›ndan bu kez de “iyileﬂmemek için kasten bu ilac› kulland›¤›” yalan›n› uydurdular.
Miloseviç’in ölümünden bir gün
önce Rus D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'na
yazd›¤› mektupta ne yap›lmak istendi¤ini aç›kça hayk›rm›ﬂt›: “bir
sa¤l›k raporu kan dolaﬂ›m›mda yo¤un ilaç bulundu¤unu gösterdi. Beni zehirlemek istiyorlar. Çok kayg›l›y›m. BM'nin ad› alt›nda etkinlik
gösteren bu kurumda iﬂlenen suçlardan beni koruman›z› rica ediyorum” diye yard›m istemiﬂti.
Elbette göndermezler Rusya’ya.
Çünkü mektupta da belirtildi¤i gibi,
“tedavi için Moskova'ya gitmesine
izin verilmemesinin baﬂl›ca nedeni,
yap›lacak muayenelerde sa¤l›¤›n›n
sistematik bir ﬂekilde harap edildi¤inin ortaya ç›kaca¤› korkusu”ydu.
Resmen, beni öldürüyorlar diye
hayk›ran birinin, “iyileﬂmemek için
kasten bu ilac› kulland›¤›n›” söylemek ne büyük bir alçakl›k ve piﬂkinliktir. Herkes bilirki, bir tutsak
istedi¤i ilac› istedi¤i gibi alamaz.
Kald› ki, 24 saat gözlenen özel bir
tutukludan sözediyoruz.
Emperyalistler ve onlar›n hukukunu çok iyi temsil eden Lahey
Adalet Divan› yetkilileri bu safsatalarla cinayeti aç›klayamazlar.
Miloseviç’in katledilmesi, direnen herkese bir gözda¤›d›r. Mahkeme kürsülerinde dahi direnirseniz,
böyle yapar›z demektir.
O’nun mahkemede hayk›rd›¤› ve
bugünlerde haz›rl›¤›n› sürdürdü¤ü
“Savunma, Tarih ve Gelecek ‹çin
Konuﬂuyor” adl› kitab›nda ABD ile
Avrupal› müttefiklerinin, Yugoslavya’y› küçük sömürge devletçiklere
nas›l böldüklerinin tüm ayr›nt›lar›yla ortaya ç›kmas›ndan korktular.
Miloseviç’in ölümünün baﬂso32
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rumlular›ndan olan ve emperyalist
hukukun temsilcisi Lahey Baﬂsavc›s› Carla del Ponte, zerrece mant›k
olmayan ﬂu sözlerle aç›kl›yor; “Miloseviç mahkemeye karﬂ› son bir
itaatsizlik eylemi olarak bunu yapm›ﬂ olabilir. ‹ntihar etmiﬂ olabilir.”
Evet zerrece mant›k yoktur ama,
hiçbir iddias›n› ispatlayamam›ﬂ,
Miloseviç’in güçlü savunmas› karﬂ›s›nda aciz düﬂmüﬂ bir emperyalistin hezeyan› var. O kadar gürültü
tantana ile kurulan mahkemenin
hiçbir iddias›n› ispatlayamamas›n›n
yarataca¤› sonuç, “san›¤›” ortadan
kald›rarak önlenmek istenmiﬂ ve ilginçtir, ertesi günü alelacele dosyay› kapatma karar› verilmiﬂtir. Hiçbir
iddian›n kan›tlanamamas›, sadece
emperyalist hukuk aç›s›ndan büyük
bir darbe de¤il, ayn› zamanda NATO sald›rganl›¤›n›n da deﬂifresidir.
Miloseviç’in, Lahey’in katletti¤i
üçüncü S›rp olmas› tesadüf de¤ildir.
Geçen hafta da, davan›n önemli tan›¤› Milan Babic ‘gizemli’ bir biçimde ‘kaybolmuﬂtu’, bir S›rp da
hücresinde “intihar etmiﬂ”ti. Miloseviç’in önemli tan›klar› ça¤›rmak
üzere oldu¤u biliniyordu. Emperyalist hukuk art›k bu dertten kurtuldu.
Bir dönek, piﬂman yaratmak istediler, baﬂaramad›lar. (Belki de bu yüzden O’na en çok dönekler düﬂmanlaﬂ›yor) Emperyalizmi yarg›layan
birini buldular, tüm iddialar boﬂa
ç›kt›. Bugünün dünya konjonktüründe ve Miloseviç’le ilgili kara
propagandan›n da etkisiyle, savunmalar› olmas› gereken etkiyi yaratmasa da, bir bütün olarak bu davan›n tarihe “emperyalist hukukun rezil oldu¤u bir mahkeme” olarak
geçmesini göze alamad›lar. Cinayetin nedenleri bunlarda aranmal›d›r.

Lahey Kimi, Hangi
Adaleti Temsil Ediyor?
Lahey Uluslararas› Suçlar Mahkemesi, emperyalist hukukun en üst

temsilcisidir. Güya insanl›¤a karﬂ›
iﬂlenen suçlar›, savaﬂ suçlar›n› yarg›layacaklar! Tarihleri boyunca insanl›¤a karﬂ› suç iﬂlemiﬂ bir sistemin temsilcilerinin, savaﬂlar› yaratan ve her savaﬂta kendilerinin alt›na imza att›klar› hukuku çi¤neyerek
her türlü suçu iﬂleyenlerden beklenendir bu cinayet.
Katleden, emperyalist hukuktur.
Ötesi laf-› güzaft›r. Hücrede tuttu¤u
birini katleden bir mahkeme hangi
adaleti sa¤layabilir? Kim bu mahkemeye teslim olup adalet bekler?
Bu cinayet; Lahey’in çöküﬂüdür.
Uluslararas› hukuk dediklerinin,
emperyalistlerin kanl› hukuku oldu¤u bir kez daha görülmüﬂtür.
Guantanamo’yu eleﬂtiren Avrupa, kendi topraklar›nda ayn› suçlar›
iﬂlemiﬂtir.
F Tiplerini yapt›ran, katliam› destekleyen emperyalistler, Avrupa’n›n
göbe¤inde uluslararas› mahkemede

dahi katletmekten çekinmiyorlar.
Oligarﬂi bunlardan güç alarak, dünyan›n gözü önünde kendi hapishanalerinde 121 insan› katlediyor.
Ezilen halklar›n devrimcileri,
Fatmalar ise direnmeye devam ediyor, direniﬂ ça¤r›s› oluyor.

‘Kasap’ Emperyalistlerdir
30 Haziran 2001 tarihli Hürriyet
Gazetesi, emperyalist Yeni Dünya
Düzeni’nin ahlak›n› ﬂu baﬂl›kla duyuruyordu: “Al›ﬂveriﬂ tamam: Slobo’ya karﬂ›l›k 1,5 milyar dolar.”
Emperyalistler,
k›ﬂk›rtt›klar›
milliyetçili¤in eline silah vermelerinin, Yugoslavya’n›n tepesine günlerce bombalar ya¤d›rmalar›n›n ve
en nihayet “sivil darbelerin” ilkini
örgütleyerek Miloseviç’i devirmelerinin ard›ndan, S›rbistan’›n baﬂ›na
iﬂbirlikçileri geçirmiﬂlerdi. O iﬂbirlikler utanç anlaﬂmas› yaparak 1.5
milyar dolar kredi karﬂ›l›¤›nda dev-

let baﬂkanlar›n› satt›lar. Bugün Irak
iﬂgaline kadar gelen sürecin bir anlamda baﬂlang›c›yd› Yugoslavya
sald›r›s›. Balkanlar› sömürgeleﬂtirmenin, bugün ortaya ç›kan korkunç
sömürülerini gerçekleﬂtirmenin yolu, Yugoslavya’n›n ortadan kald›r›lmas›ndan geçiyordu. Bunun için
NATO öncülü¤ünde biraraya geldi
tüm emperyalistler. Türkiye gibi iﬂbirlikçiler yine ucuz asker olarak
yerlerini ald›lar. Miloseviç, Almanya ve ABD’nin merkezinde yerald›¤› emperyalist ittifak›n Yugoslavya’y› parçalama giriﬂimine direndi.
Emperyalistler izledikleri politikalarla Boﬂnaklar›, H›rvatlar›, Kosova
Arnavutlar›n› ve S›rplar› birbirine
k›rd›rd›lar. Milliyetçili¤in nihai olarak emperyalizme nas›l hizmet etti¤inin en çarp›c› örne¤i yaﬂand›. Emperyalizmin yaratt›¤› bu çat›ﬂma ortam› ve Miloseviç’in Yugoslavya’y›
parçalamaktan kurtarma çabas›n›n
emperyalist merkezlerce “soyk›-

yapt›¤›m›z› iddia ediyorsunuz. Kosova S›rbistan topra¤›d›r. Kendi topraklar›m›z›n bölünmesine karﬂ› ç›kt›¤›m›z için bizi cani ilân ettiniz. Ancak sizin hedefiniz
sosyalizmi imha ve as›rlar öncesi imparatorluk hayallerini gerçekleﬂtirmekti. Sonunda normal ﬂartlarda yapamayaca¤›n›z› anlad›n›z, demokrasi ve insan haklar›
havarili¤ine soyundunuz. Bizi demokrasiyi ve insan
haklar›n› yasaklayan parti olarak gösterdiniz.

Miloseviç’in Lahey’deki savunmas›ndan...

YDD Gestapolar› da sosyalistler
taraf›ndan yenilecektir
“Sizi sayg›yla selamlam›yorum. Hatta sizi hiç selamlam›yorum. Mahkemenizi tan›m›yorum. Bugün
burada yarg›lad›¤›n›z kiﬂi, Yugoslavya Devlet Baﬂkan›
Slobodan Miloseviç de¤il, bombalad›¤›n›z bir ülkenin
topraklar›nda yaﬂayan halkt›r. Mahkemeniz Ortaça¤
karanl›¤›ndaki “Engizisyon Mahkemesidir.” Sizler de
bu mahkemenin yarg›çlar›s›n›z. Yugoslavya'y› bombalayan çok uluslu kuvvetler ise kendi dünya düzenlerini (Yeni Dünya Düzenini) yaymak isteyen ‘Gestapo’dan baﬂkas› de¤ildir. Dünya tarihinde ne kadar karanl›k varsa bu karanl›¤› yeniden kurmak için çal›ﬂan
insanlar› ve sistemleri temsil ediyorsunuz. Gestapo,
Stalingrad önünde sosyalistler taraf›ndan alt edildi.
Gün dönecektir ve Yeni Dünya Düzeni’nin Gestapolar› da sosyalistler taraf›ndan yenilecektir. Yugoslavya'da yaﬂayan halk›n can› ve her ﬂeyi taraf›n›zdan
topra¤›n alt›na gömüldü. Uluslararas› güçler kurarak
savaﬂt›n›z. Bizim yapt›¤›m›z, savaﬂ›n›za karﬂ› koymakt›. Biz bir ulus olarak sald›r›lar›n›za gö¤üs gerdik.
Uluslararas› sald›r›lar› siz yapt›n›z. Suçlu sizsiniz.

Bütün dünya bilmelidir ki, gerçek demokrasi Yugoslavya Sosyalist Hareketi içinde yaﬂanm›ﬂt›r. Bizim
hiçbir meselemiz olmayan, Arnavutlara silah verdiniz.
Eroin kaçakç›lar› ile iﬂbirli¤i yapt›n›z. Kosova içinden
dahi olmayan bir adama terör örgütü kurdurdunuz.
Sonra da S›rp, Arnavut ve di¤er milletlerden dahi oy
alm›ﬂ S›rbistan Sosyalist Partisi’ni suçlad›n›z. Sizler
Yugoslavya Anayasas›’n› çi¤nediniz. Ulus bir devletin,
seçimlerine bile kar›ﬂt›n›z. Kosova meselesini baﬂlatan, savaﬂ› baﬂlatan sizler, do¤al olan› yapt›n›z, teröristleri korudunuz. Bu sizin hamili¤ini yapt›¤›n›z NATO’nun temel hakikati de¤il mi?

Miloseviçler’den kurtulamayacaks›n›z
En büyük hedefiniz Avrupa’n›n ortas›ndaki Yugoslavya'yd› ve parçalad›n›z. Sonra demokrasi oyunu yap›p çeﬂitli dernekler kurdunuz. ‹ki üyeli federasyon
Yugoslavya’y› bile sindiremediniz. Çünkü bu ülke, bir
sosyalist parti taraf›ndan yönetiliyordu. Siz insanlar›
köle yapmak isteyen kapitalistler, sözde insan haklar› ad› alt›nda bir devletin yaﬂama hakk›n› engellediniz.
Önderim Tito ve tüm dünya önderleri ad›na and içerim ki siz Yugoslavyalar’dan ve Miloseviçler’den kurtulamayacaks›n›z. Belgrad sokaklar› ﬂahidimdir.”

Tarih hep bu düﬂünceyi hakl› ç›kard›
Bu sandalyenin as›l sahibi sizsiniz. Bir gün size
karﬂ› olan insanlar›n kini alt›nda yaz›lacaks›n›z! Tarih
hep bu düﬂünceyi hakl› ç›kard›. Kosova’da soyk›r›m
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r›m” olarak propaganda edilmesi,
müdahaleye de zemin yaratt›. Emperyalistler 24 Mart 1999’da Yugoslavya’ya sald›rd›. Miloseviç tarihi
bir hata olarak bombard›man›n belli bir aﬂamas›nda anlaﬂmay› kabul
etti. Lahey’de sergiledi¤i direniﬂçi
tutumunu burada ve daha sonra teslim al›nmak için evinin kuﬂat›lmas›
esnas›nda sergileyemedi.
Sald›r›, milliyetçili¤in k›ﬂk›rt›ld›¤› Kosova’y› fiili olarak ABD
mandas› haline getirdi. Operasyon
bitmemiﬂti. Miloseviç üzerindeki
bask›lar yo¤unlaﬂmaya devam etti
ve ABD-Almanya ittifak› 24 Eylül
2000 seçimleri sonras› iﬂbirlikçi
muhalefeti harekete geçirdi, meﬂru
seçimlerin ard›ndan grev ve gösterilerle 5 Ekim’de parlamento binas›n›n bas›l›p yak›lmas›na kadar darbeyi örgütledi. Miloseviç, 28 Nisan
2001’de iﬂbirlikçiler taraf›ndan 1,5
milyar dolara Lahey’e teslim edildi.
Kosova’s›, S›rbistan’›, Bosnas’›
ve di¤er ülkeleri ile Balkanlar ise,
emperyalistlerin arka bahçesi haline
geldi. Halklar fuhuﬂla, açl›kla, ucuz
emekle, evsizlikle tan›ﬂt›lar. Özyönetimci Yugoslavya, bizim anlad›¤›m›z anlamda bir sosyalizmi yaﬂama
geçirmiyor olsa da, federasyona
ba¤l› halklar tüm bu pislikleri hiç
yaﬂamam›ﬂt›, en önemlisi emperyalist k›ﬂk›rtmaya kadar birçok dinden

Emperyalizmin dünyas›
◆ Almanya’da düzenlenmek
istenen "ABD, Savaﬂlar› ve Irak
Direniﬂi" konulu konferansta konuﬂma yapmak üzere ülkeye gelen,
Irak Yurtseverler Birli¤i Temsilcisi
Awni Al Kalemji’nin önce konuﬂmas› yasakland›, ard›ndan gözalt›na al›nd›.
◆ Bush yönetimi, 11 Eylül
2001’den sonra ç›kard›¤› terörle
mücadele yasas›n› kal›c›laﬂt›rd›.
Yasa, “küreselleﬂme karﬂ›tlar›” dahil, bütün muhalif kesimleri “terörize” ediyor, iletiﬂimin dinlenmesi
dahil her türlü hak ve özgürlükleri
yok say›yor.

Emperyalistler, burjuva bas›n
yalanlar› bilinçli olarak yaymaktad›r. Ancak sadece onlar de¤ildir.
‹slamc›lar, “Bosna müslümanlar›n› kurtarma” ad›na, emperyalist
bombard›mana destek verdi. Müslüman ülkeler bombalan›rken bugün aya¤a kalkan bu kesimler, hala
bu sürecin Yugoslavya’da kendilerinin de deste¤iyle baﬂlat›ld›¤›n›n
muhasebesini yapm›ﬂ de¤illerdir.
Çünkü onlar dünyaya, tüm halklar›n
ç›karlar›n›n penceresinden asla bakmaz, kullanma ve kullan›lma iliﬂkisinde emperyalistlerle yanyana gelmekte sak›nca görmezler.
Avrupa ve Türkiye solunun da
Yugoslavya konusunda iyi bir s›nav
verdi¤i söylenemez. En geneli sessizlik ve emperyalist yalanlar›n kabulü noktas›ndad›r. Bugün bile,
ÖDP’nin gazetesi Birgün gibi solcular; burjuva hukukunun dahi kesin hüküm vermedi¤i bir konuda
“Savaﬂ suçlusu Miloseviç öldü” (12
Mart) baﬂl›klar› atabilmekte, cina-

yetlerini örtbas etmek için ortaya att›klar› yalan›, “Miloseviç, tansiyonu
s›f›rlayan ilaç kullanm›ﬂ” (14 Mart)
diye sorgulamadan okurlar›na aktarabilmekte, Yugoslavya’da yaﬂananlar, görmek isteyenler için bugün çok daha net iken, “Yugoslavya’y› yok eden adam!” diye köﬂe
yaz›lar› yaz›labilmektedirler. (Do¤an T›l›ç, Birgün, 14 Mart) Kendine
solcu ayd›n diyenler, tam da emperyalistlerin diliyle, “S›rp diktatörün
elinde pek çok masum insan›n kan›
var.” (Z. Livaneli, Vatan, 13 Mart)
demekte sak›nca görmemektedirler.
Ancak dönüp emperyalistlere;
“bu nas›l hukuk” diye sorgulam›yorlar. Belki, yar›n Avrupa bas›n›
sorgularsa, onlar da sorgulama ihtiyac› duyarlar, ama emperyalist yalanlarla beyinlerin nas›l teslim olabildi¤inin örneklerini sunmaya halen devam etmektedirler.
Avrupa ülkelerinin liderleri bugün, “S›rplar gelece¤e baks›n” gibi
aç›klamalarla Miloseviç’in ölümündeki sorumluluklar›n› unutturmak
için onu suçlama kampanyalar›n›
sürdürebilirler. Ancak tarih onlar›n
istedi¤i gibi yaz›lmayacak. Emperyalizmin hukuku, Miloseviç’in kan›yla
bir kez daha sorgulanacak ve “Yeni
Dünya Düzeninin Gestapolar› da
sosyalistler taraf›ndan yenilecek.”

◆ ABD insan haklar› soytar›l›¤›na yeni bir rapor daha ekledi.
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan
aç›klanan raporda, ABD d›ﬂ›nda
196 ülke “insan haklar›n› ihlal etmekle” suçlan›yor. Ne Ebu Gureyb,
ne Guantanamo, ne Irak ve Afganistan’daki katliamlar raporda
yeralm›yor. Baﬂ hedefte ise elbette
yine, komünist Küba yönetimi ve
Kuzey Kore bulunuyor. Art›k kara
mizaha dönüﬂen bu raporlar› ise,
kimse ciddiye alm›yor.
◆ ‹ngiltere’nin Irak’tan çekilmesi zor. Bu tespit bir ‹ngiliz gazetesine ait. (The Independent) Gazete bunun nedenini de aç›kl›yor:
“Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana ‹ﬂçi Partisi'ne yak›n

ﬂirketler 1.1 milyar sterlin kazand›.” Ortaça¤’›n barbar imparatorluklar›, aç›k bir ﬂekilde “savaﬂ ganimeti” diyorlard›. Daha namusluydular. Bugünün barbarlar› ise, “demokrasi, özgürlük götürdük” diyerek savaﬂ ganimetlerini tekellerin
kasas›na ak›t›yorlar.
◆ Hollanda, Almanya’n›n “vicdan testi”nin ard›ndan benzer bir
uygulamay› resmen yürürlü¤e soktu. ‹ltica baﬂvurusu yapan yabanc›lar (müslümanlar), onlar›n yaﬂam
tarzlar›na uyum konusunda test ediliyor. Örne¤in, kapitalist yoz iliﬂkiler (eﬂcinsellik, lezbiyenlik gibi) video ile gösterilip buna karﬂ› hoﬂgörüsü, daha do¤rusu aﬂa¤›lamaya ne
tepki verece¤i ölçülüyor.

kültürden halklar kardeﬂçe birarada
yaﬂam›ﬂlard›. ﬁimdi, “soyk›r›m”dan
sözedenler, akan kan›n as›l sorumlusunun emperyalistler oldu¤unu
gizlemek istiyorlar.

Emperyalist Yalanlara
Teslim Olanlar

34
19 Mart 2006 / 44

Knokke Tutsaklar› Tecritte

bunu yaparken yine
kendi hukukunu ayaklar alt›na al›yor Belçika. ‹nsan haklar› söylemlerinin riyakarl›¤› aç›¤a ç›k›yor.
Avrupa Birli¤i’nin Guantanoma hukuksuzlu¤u karﬂ›s›nda nas›l
“onaylay›c›” bir tutum tak›nd›¤›,
ABD’nin kurdu¤u Bagram, Ebu
Gureyb gibi iﬂkencehanelere ciddi
bir itirazda bulunmad›¤› tüm dünyan›n gözü önündeki bir gerçektir. Çünkü, Avrupa emperyalistleri, benzer “toplama kamp›” yöntemlerine
kendi sömürgelerinde baﬂvurmuﬂlar ve gelecekte de
baﬂvuracaklard›r. Bu nedenle, TECR‹T ZULMÜNÜN,
hapishanelerdeki hukuksuzlu¤un yerleﬂmesine, kan›ksanmas›na katk›da bulunmaktad›rlar.

Konekke Davas›’nda tutuklanan
üç devrimci tutsak, Brugge Hapishanesi’nin hücrelerinde tecrit edildiler.
Amerika’n›n “teröre karﬂ› önleyici vuruﬂ” doktrinine uygun olarak,
“ﬂu anda suç iﬂlemediler ama iﬂleyebilirler” mant›¤›yla Knokke Davas›’nda yarg›lanan devrimcileri cezaland›ran Belçika, verdi¤i cezalar›n infaz›nda da Amerikan taklitçili¤ini sürdürüyor.
Musa Aso¤lu, Kaya Saz ve ﬁükriye Akar Özordulu’nun tecritte tutulmas›n›n ne hukuki bir gerekçesi, ne
de baﬂka bir izah› vard›r.
Belçika devleti, Amerika’ya yaltaklanmak, faﬂizmin
isteklerini yerine getirmek için adeta seferberlik halindedir. ABD’nin haz›rlad›¤› terör listesini kabul eder,
ABD’nin iﬂaret etti¤i örgütlere iliﬂkin “terör örgütü” karar› al›r ve “terörist tutuklulara” karﬂ› Guantanamo modelini taklit edip hücrelerde tecrit uygular.
Ak›l hocalar› Amerika’d›r. Kendi baﬂlar›na hiçbir
ﬂey yapamazlar. Kendi baﬂlar›na bir politika üretemezler. Ama ABD’nin peﬂinden gitmeyi iyi bilirler.
Hapishanelerinde y›llard›r devrimci tutsaklara karﬂ›,
yine ABD’nin üretti¤i, Almanya’n›n “geliﬂtirdi¤i” tecrit politikas›n› uygulam›ﬂt›r. Geçmiﬂ y›llarda Belçika
hapishanelerinde tutulan “Savaﬂan Komünist Hücreler”
üyesi devrimcilere uygulanan tecrit zulmü hat›rlardad›r.
19 Aral›k Katliam›’na, F Tiplerine, tecrit politikas›na s›n›rs›z destek veren Avrupa’n›n kendi hapishanelerinde
de ayn› zihniyeti uygulamak isteyece¤i s›r de¤ildir. Ama

Knokke Davas›
Tutsaklar›na
Özgürlük!

Doktorlar Direnme
Hakkını Savundu
ABD emperyalizminin, “hukuksuzluk abidesi” Guantanamo’da açl›k grevlerini k›rmak için
“zorla yemek yedirme”ye baﬂvurmas›, çeﬂitli ülkelerden doktorlar taraf›ndan yap›lan aç›klamayla k›nand›.
Amerika, ‹ngiltere, Almanya, Avustralya,
‹talya, Hollanda ve ‹rlanda’dan 250’yi aﬂk›n
doktor taraf›ndan imzalanan ve ‹ngiliz t›p dergisi Lancet'te de yay›nlanan aç›klamada, doktorlar,
tutsaklar›n direnme hakk›n› savundular.
Yemek yememe, tedaviyi reddetme gibi, tutsaklar›n çeﬂitli haklar› oldu¤unu vurgulayan doktorlar, Guantanamo’da görev yapan hekimlerin
bu hakka sayg›l› olmalar› gerekti¤ini, zorla müdahaleyi uygulayan doktorlar›n da, disiplin kuruluna verilmesi gerekti¤ini belirttiler.

Belçika devleti, halklara karﬂ› suç dosyas› hiç de ince olmayan bir emperyalisttir. Sömürgecilik tecrübeleriyle CIA’dan ithal etti¤i yöntemleri harmanlayarak bugüne kadar say›s›z komplonun, provakasyonun içinde
yeralm›ﬂt›r.
O hücrelere as›l konulmas› gerekenler, Kongo’da
katliamlar düzenleyenlerdir. Lumumba gibi halk önderlerini komplolarla katledenlerdir. Ruanda’da “52 bin kiﬂiyi biz öldürdük, özür dileriz” diyenlerdir. Ruanda’da 1
milyon kiﬂiyi öldüren emperyalizm, bundan dolay› tek
bir kiﬂiyi suçlu buldu, hücreye att› m›?
Emperyalistler, sömürgeciler, devrimcilere “terörist”
yaftas› vuramazlar. O yaftay› kendi gö¤üslerine asmal›d›rlar. Tecrit edilmesi gereken birileri de varsa e¤er, onlar devrimciler de¤il, yüzy›ld›r dünyam›z› kana bo¤an
halk ve insanl›k düﬂmanlar›d›r.

Gebze Sald›r›lar›na Protestolar
Fatma Koyup›nar’›n tahliye öncesi tutuldu¤u Gebze Devlet Hastanesi’nde zorla müdahale tehdidi alt›nda bulunmas›,
hastane önünde yap›lan oturma eylemleriyle protesto edilmiﬂ ve bu eylemin sürdü¤ü 12 gün boyunca toplam 94 kiﬂi
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Bu sald›r›lar ve zorla müdahale, eylemlerle protesto edildi.
Bu eylemlerden biri 9 Mart günü yine Gebze Devlet Hastanesi önündeydi. 50 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, ”Faﬂist Sald›r›lar, Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz” yaz›l› pankart
aç›larak “Direnmenin bir hak oldu¤unu biliyoruz. Bunu savunmaya devam edece¤iz” denildi.
Gebze’deki sald›r›lara karﬂ› bir protesto eylemi de, TAYAD’l›lar›n direniﬂlerini sürdürdü¤ü Ankara Abdi ‹pekçi Park›’ndayd›. 9 Mart’ta yap›lan eyleme BES Genel Merkezi de destek verirken, “Zorla Müdahale ‹ﬂkencesine Son! Yaﬂas›n Gebze
Direniﬂimiz!” pankart› ve Fatma
Koyup›nar’›n resimleri taﬂ›nd›.
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rumunda iade edilebilece¤ine dair aç›klamalar
yap›yor.
Faﬂizmle iﬂbirli¤inin
baﬂlad›¤› yerde, ‘yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›’, ‘hukukun üstünlü¤ü’ rafa kald›r›l›r. Belçika’da olan
da budur. Üstelik daha Knokke Davas›’n›n temyiz süreci tamamlanmam›ﬂ, ortada onaylanm›ﬂ bir hüküm
yok, fakat Belçika adaleti, polisi
hükmü çoktan vermiﬂ, infaz ediyor.
Ayn› bakan, daha yak›n zamanda
söylediklerini unutup DHKC Enformasyon Bürosu’nun kapat›laca¤›n›
ilan ediyor. Ayn› Adalet Bakan›, 13
Temmuz 2004’te ﬂöyle demiﬂti:
‘’DHKP-C’nin Brüksel’deki bürosu
bar›ﬂç› toplant› ve gösterileri koordine ediyor. Bas›n ve toplant› özgürlü¤ü çerçevesinde, anayasaya uygun faaliyetlerde bulunuyor.’’
Peki bu arada ne oldu? Belçika’n›n anayasas› m› de¤iﬂti? Büronun faaliyetleri mi de¤iﬂti? De¤iﬂiklik, Belçika’n›n Amerikan emperyalizminin “teröre karﬂ› savaﬂ” politikas›na teslim olarak, kendi hukukunu rafa kald›rmas›d›r.
Belçikal› yetkililer, Türkiye faﬂizmi ve ABD’nin terör kampanyas›
karﬂ›s›nda, adeta nedamet getirmektedir. Belçika gerici bas›n›n›n,
yetkililerinin yaz› ve aç›klamalar›
daha yasakç›, daha bask›c› olmal›yd›k söylemleriyle doludur.
Burjuva demokrasisinin nas›l
mükemmel bir haklar ve özgürlükler
rejimi oldu¤u üzerine herkese ak›l
ve ders verenler, tüm bunlar› unutmuﬂ, “insan av›”na ç›k›yor, muhalif
herkesi terörist ilan etmenin gerekçelerini teorileﬂtiriyorlar. K›sacas›,
Belçika nas›l bir burjuva demokrasisi olaca¤›n› tart›ﬂ›yor. Önce, halklar›n›n kurtuluﬂu için mücadele edenler “terörist” ilan ediliyor ve ard›ndan malum “teröristin hakk›, hukuku olur mu?” diyen Amerikan tezini
yürürlü¤e koyuyorlar.
Türkiye oligarﬂisinin ve medyas›n›n da bu kampanyada rolü az de¤il. Tam bir gözü dönmüﬂlükle “yakalay›n, as›n, kesin, iade edin, büroyu kapat›n” ç›¤l›klar›yla faﬂizmin
özlemlerini dile getiriyorlar.

Tart›ﬂt›klar› ‘Fehriye Erdal olay›’ de¤il,

Belçika’n›n nas›l bir devlet olaca¤›d›r!
“Fehriye Erdal için adeta bir insan av› var”; Belçika Adalet Bakan›, “Fehriye bulunacak m›?” diye
soran Türkiye burjuva medyas›n›n
sorusuna bu sözlerle cevap verdi.
Burjuva medya, zevkten dört köﬂe
olarak “Belçika Fehriye için insan
av› baﬂlatt›” baﬂl›klar›n› taﬂ›d› gazetelerine.
“‹nsan av›”; kime, neye karﬂ›?
Belçika Adalet Bakan›’n›n kulland›¤› bu kavram, Belçika’da ﬂu
andaki siyasi atmosferi de özetliyor.
Belçika bas›n›, 28 ﬁubat’tan bu yana, Knokke Davas›, Fehriye Erdal,
Brüksel DHKC Bürosu üzerine her
gün bir baﬂka hikaye yaz›yor. O kadar ki yazacak malzeme bulamad›klar›nda, DHKC Bürosu’nun bina sahibini bulup “kirac›lar›n›z› nas›l bilirdiniz” mealinde röportajlar yap›p
yay›nl›yorlar.
Elbette bütün bu yay›nlar›n hiçbiri amaçs›z de¤il. Fehriye Erdal,
DHKC Brüksel Bürosu ve Knokke
Davas› nezdinde, hukuksuzluk ve
devlet terörü meﬂrulaﬂt›r›lmak, kurumsallaﬂt›r›lmak isteniyor.
Bu anlamda Belçika’n›n haftalard›r tart›ﬂt›¤›, “Fehriye Erdal olay›” veya “DHKC Bürosu” de¤il,
kendileridir. Belçika’da nas›l bir hukuk, nas›l bir demokrasi olacak, bunu tart›ﬂ›yorlar. Belçika burjuvazisi,
tüm toplumu ve düzenin kurumlar›-

n›, ABD’nin “teröre karﬂ› savaﬂ”
çizgisine getirmek için bir kampanya yürütüyor. Bu çizgi oturtuldu¤unda, hiç kuﬂku yok ki, bundan sadece bu ülkede bulunan devrimci örgütler de¤il, Belçika’n›n kendi ulusal muhalefeti de etkilenecek.
Knokke Davas›, bunun için kullan›l›yor.
Belçika’n›n en büyük gazetelerinden biri olan “Le Soir”’da 12
Mart’ta yay›nlanan yaz› bu mant›¤›
aç›kça sergiliyor. Gazete, birkaç
sayfas›n› DHKP-C’ye ay›rd›¤› bu

Knokke Davas›
Tutsaklar›na
Özgürlük!

yay›n›nda Enformasyon Bürosu’nun
derhal kapat›lmas›n› isterken, gerekçe olarak da, çünkü diyor, “DHKPC’nin hedefleri sadece Türk Devleti
de¤il, ayn› zamanda emperyalizmdir” Ne büyük keﬂif! Bu zaten hiçbir zaman gizli, sakl› bir ﬂey olmad›
ki. Ama tart›ﬂma bu de¤ildir.
DHKP-C’nin emperyalizmi hedeflemesi, onun “terör örgütü” ilan
edilmesini, tüm faaliyetlerinin yasaklanmas›n› m› gerektiriyor? Tart›ﬂma budur. Emperyalizme karﬂ› ç›kan herkesi terörist ilan
et, her türlü faaliyetini
yasakla, tüm hak ve özgürlükleri rafa kald›r...
Yoldaﬂlar, NKP (M) olarak, yarg›lanan DHKC'li Amerikan emperyalizmiyoldaﬂlar›m›za dayan›ﬂmam›z› bildiriyor, hakl› dava- nin “teröre karﬂ› savaﬂ
lar›nda yanlar›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz.
stratejisi” iﬂte burada
Biz de, dünya burjuvazisinin faﬂist bask›lar›na kendini ele veriyor.
karﬂ› sizinle ayn› cephede mücadele ediyoruz.
Hukuksuzluk
Dünyada geliﬂen anti-komünist hareketine karﬂ›
partimiz, yüce partinizin yoldaﬂlar›yla yanyana oldumeﬂrulaﬂ›yor
¤umuzu tekrar ifade etmek istiyoruz.
Adalet Bakan›, ortada
K›z›l selam!
hiçbir yarg› karar› olmaNepal Komünist Partisi (Maoist) mas›na ra¤men, Fehriye
Uluslararas› Daire Erdal’›n yakalanmas› du-

Nepal'den DHKC'ye
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Tüm dikkatlerin “Fehriye’nin
kaç›ﬂ›” üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas›,
ayn› zamanda Knokke Davas›’n›n
di¤er boyutlar›n›n tart›ﬂ›lmas›n› da
engellemeye yönelik bir yönlendirmedir. Oysa, Knokke Davas›, hukuk
aç›s›ndan Belçika’da yeni bir dönemin baﬂlang›c›d›r. “Anti-Terör Yasas›”, ilk kez bu davada uygulanm›ﬂt›r. Ve Belçika hukukunda, bu
davayla, terör demagojisine yeni
subjektif ekler yap›l›p, can›n›n istedi¤i her örgütü terör örgütü ilan etme ve ortada hiçbir suç, kan›t, belge
olmaks›z›n her muhalifi terörden cezaland›rman›n yolu aç›lm›ﬂt›r.
Federal Savc›’n›n, iddianameyi
haz›rlarkenki mant›¤› Amerikan emperyalizminin “önleyici vuruﬂ
doktrini”ndeki mant›kt›. Knokke
karar› bu mant›¤› yürürlü¤e koymuﬂtur. Baﬂka bir ifadeyle Guantanamo hukuku olarak da adland›rabilece¤imiz bir hukuk egemen k›l›nmaktad›r. Ve “Fehriye” tart›ﬂmalar›yla perdelenen gerçek de budur.

Faﬂizmin avukatl›¤›na
soyunanlara ders
Belçika televizyonu RTL’de
Knokke Davas› ve Fehriye Erdal’la
ilgili bir aç›k oturum düzenlendi.
Adalet Bakan›, Sabanc›lar’›n avukat›, çeﬂitli partilerden milletvekillerinin, ‹stihbarat Servisi denetimcilerinin yan›s›ra, DHKC Enformasyon
Bürosu çal›ﬂan› ve Knokke Davas›’nda 4 y›l hapis cezas› alan Bahar
Kimyongür’ün de kat›ld›¤› aç›k oturumda, Bahar Kimyongür’ün di¤er
kat›l›mc›larla ayn› masada bulundurulmayarak daha baﬂtan söz hakk›
k›s›tland›.
Ancak buna ra¤men Kimyongür,
Türkiye’nin art›k demokratikleﬂti¤i
iddias›nda bulunan Belçikal› yetkililere, Türkiye’de sürmekte olan zulmün belgelerini gösterdi. Terörizm
demagojilerinin hiçbir kan›ta dayanmad›¤›n› ortaya koydu. Katliamlar›n, tecavüzlerin, katliamc›lar›n nas›l korundu¤unun belgeleri karﬂ›s›nda, terör yaygaras› yapan faﬂizm iﬂbirlikçilerinin söyleyebilece¤i bir
ﬂey yoktu.

Belçika burjuvazisinin terör yaygaras›
ve Emek Partisi’nin oportünizmi
28 ﬁubat’ta Brugges Ceza Mahkemesi'ndeki DHKP-C davas›nda karar›n aç›klanmas›ndan birkaç gün sonra, Belçika Emek Partisi (PTB) alel
acele bir aç›klama yapt›. Genel Sekreter Baudoin Deckers’in imzas›yla yay›nlanan 3 sat›rl›k bildiride, ﬂöyle diyordu PTB:
“DHKP-C'nin son y›llarda Türkiye'de yapt›¤› ﬂiddet eylemlerini katiyen yanl›ﬂ buluyoruz, dolay›s›yla ‘PTB'nin DHKP-C'ye yard›m ediyor’ iddias› as›ls›zd›r... Ancak haklar›nda verilen cezalar› abart›l› buluyoruz çünkü ülkemizde ne bir terör eylemi yapt›lar, ne de niyetleri var.”
Belirtildi¤ine göre, PTB; yerel bir radyoda, "DHKP-C'yi, Belçika'da
PTB destekliyor" denilmesi nedeniyle böyle bir aç›klama yapma ihtiyac›
duymuﬂtu. Bu ne telaﬂ, bu ne panik? Burjuvazinize “DHKP-C’yi onaylamad›¤›n›z›, yard›mc› olmad›¤›n›z›” kan›tlamak için bu ne gayretkeﬂlik?
Sakin olun.
Devrimci, yurtsever örgütler, yeryüzünün neresinde olursa olsun, gün
gelir katliamlarla, davalarla, komplolarla karﬂ› karﬂ›ya kal›r. Dünyan›n
pekçok ülkesinde ony›llard›r terör demagojisiyle sald›r›l›yor devrimcilere.
Belçika’da daha yeni baﬂlad›. S›n›f mücadelesinin ateﬂi içinde piﬂmemiﬂsiniz. Ki, Belçika burjuvazisinin terör yaygaras› karﬂ›s›nda telaﬂa kap›l›p,
b›rak›n Marksist-Leninistli¤i, s›radan bir demokrat olarak yapman›z gerekeni bile unutup DHKP-C’yi eleﬂtirmeye, terörizmle suçlamaya soyunuyorsunuz. Fark›nda de¤ilsiniz ki, bu terör yaygaras›, bugün de¤ilse yar›n
sizi de vuracakt›r. Ve Belçika burjuvazisi aç›s›ndan as›l hedef bizden çok
Belçika’n›n ilericileri, devrimcileridir. Ama pani¤iniz bunu bile görmenize engel olmuﬂtur.
Marksist-Leninistler’in ﬂiddeti, meﬂru müdafad›r. Direniﬂ hatt›d›r. Tüm
dünyada ﬂiddeti uygulayan ve Marksist-Leninistler’e de ﬂiddete baﬂvurmaktan baﬂka seçenek b›rakmayan burjuvazidir. “Mösyö burjuvazi” ateﬂ
etmiﬂtir önce. Marksizm’in ustalar›ndan bilirsiniz bunu. Bu yüzden ﬂimdi
burada burjuvazinin ﬂiddeti nedir, niçin uygular, nas›l uygular, bunlar› hat›rlatmay› gereksiz buluruz.
Ama durup düﬂünmek zorundas›n›z; burjuvazi neyi “terör” diye adland›r›yor? Ve siz DHKP-C’nin ﬂiddet eylemlerini k›narken, “terör eylemi”nden sözederken, ne söyledi¤inizin fark›nda m›s›n›z?
Siz bu ifadeyi kullan›rken hiç s›k›lmad›n›z m›? Brugges Ceza Mahkemesi’yle ayn› suçlamay› yapt›¤›n›z›n fark›na varmad›n›z m›?
Bu Marksist-Leninistler’in söylemi de¤ildir. Marksist-Leninist, katliamlar alt›nda, iﬂkenceler, kay›plar, infazlar alt›nda mücadele veren devrimcilerin silahl› mücadelesini onaylamasa bile sayg› duymay› bilir. Burjuvazi karﬂ›s›nda o mücadelenin meﬂrulu¤unu savunur.
Terör nedir, ﬂiddet nedir, siz neye karﬂ› ç›k›yorsunuz, biz neyi savunuyoruz, bunlar› sizinle Belçika halk›n›n önünde tart›ﬂmaya da haz›r›z.
Kime kendinizi ispat etmeye çal›ﬂ›yorsunuz?
Bu kafayla s›n›f mücadelesi veremezsiniz. Emperyalizmin, tekelci burjuvazinin sald›r›lar›na karﬂ› direnemezsiniz. Terör yaygaras› karﬂ›s›nda
böyle pani¤e kap›lan bir partiye Belçikal› emekçiler nas›l güvenecek?
Oportünizm, her yerde oportünizmdir. Burjuvazinin terörü karﬂ›s›nda,
önce o yalpalamaya baﬂlar. Belçika Emek Partisi, bu görüﬂlerini ve tavr›n›
de¤iﬂtirmelidir. Özeleﬂtirel olmal›d›r. Tekelci burjuvaziye de¤il, kendi halk›na, dünya halklar›na ve devrimcilerine güven vermelidir.
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Terörist ‹srail, 14
Mart günü Filistin topraklar›nda bulunan Bat›
ﬁeria'n›n Eriha kentindeki cezaevini bast›. Tanklar, buldozerlerle gerçekleﬂtirilen bask›n›n
hedefi; Filistin Halk
Kurtuluﬂ Cephesi Lideri
Ahmed Saadet'i ve 5
yoldaﬂ›n› kaç›rarak ‹srail hapishanelerine götürmekti.
Son seçimlerde milletvekili seçilen Saadet ve yoldaﬂlar›, ‹srail’in yapt›¤› “Müzakere olmayacak. Ya teslim
olacaklar, ya da öldürülecekler”
aç›klamas›na, “Siyonistlere asla
teslim olmayaca¤›z” cevab› vererek
saatlerce direndiler. Hapishane duvarlar›n›n y›k›ld›¤›, iki Filistinli’nin
katledildi¤i operasyon görüntülerinin, 19-22 Aral›k katliam operasyonuyla benzerlik arzetmesi, bütün terör devletlerinin ayn› yöntemlerle
direnenlere sald›rd›¤›n›n delili gibiydi.
Operasyon, Filistin’i aya¤a kald›rd›. FHKC ve di¤er direniﬂ örgütlerinin ça¤r›s›yla onbinler soka¤a
döküldü, 15 Mart günü ise genel
grev gerçekleﬂtirildi, FHKC taraf›ndan yedi yabanc› bir süre rehin al›nd›, ‹ngiliz, Amerikan kuruluﬂlar›na
sald›r›lar düzenlendi. FHKC, bask›na iliﬂkin yapt›¤› ilk aç›klamalarda,
Saadet’e zarar verilsin ya da verilmesin, ‹srail’in bu terörünün bedelini a¤›r ödeyece¤ini söyledi.
Avrupal› ve Amerikal›lar’›n rehin al›nmas› ve kurumlara yönelik
sald›r›lar›n, maddi bir temeli vard›.
4,5 y›l önce ‹srail Turizm Bakan›
katliamc› Rehavam Zeevi'nin cezaland›r›lmas›ndan sorumlu tutulan
FHKC Lideri Saadet ve cepheli militanlar, uzlaﬂmac› Filistin liderli¤i
taraf›ndan yarg›lanm›ﬂ, hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂ ve Arafat’›n karargah›n›n kuﬂat›ld›¤› günlerde “rüﬂvet” olarak tutuklanm›ﬂlard›. Konulduklar› Eriha Cezaevi ise, ABD
ve ‹ngiltere’nin gözetimindeydi.
Bask›ndan k›sa süre önce bu gözlemciler hapishaneyi terkederek,
operasyona yeﬂil ›ﬂ›k yakt›lar ve

emperyalizmin, siyonizmin ve iﬂbirlikçilerinin
yöntemi oldu¤u kaydedilerek, Ahmed Saadet’in derhal serbest b›rak›lmas› istendi.
Teröristin kim oldu¤unu, kendilerinin anlatt›¤›na dikkat çeken
DHKC, ﬂunlar› söyledi:
“Yasalar› çi¤niyorlar. S›n›rlar› çi¤niyorlar. Ulusal ve
uluslararas› mevcut tüm kurallar› çi¤niyorlar. Halklar›n
iradesini çi¤niyorlar. ‘Terörist biziz’ diye ba¤›r›yorlar.
Tüm dünyan›n gözlerinin içine sokarcas›na gösteriyorlar teröristin
kim oldu¤unu.
Teröristler, Eriha'da maskesiz ve
pervas›z bir ﬂekilde ortadayd›.
Peki, o terörizmden çok sözedenler, neredeler? Her söze “terörü
k›namakla” baﬂlayan hukukçular,
emperyalistler, iﬂbirlikçileri neredeler? Ne diyorlar bu teröre?
Terörist ortada. Amaçlar›n› gerçekleﬂtirmek için en barbar, en vahﬂi, en komplocu, en gayri-meﬂru
yöntemleri kullan›yorlar. Karﬂ› ç›kmayan herkes, ‹srail terörizminin
bir parças›d›r. ‹srailli teröristlerle
suç orta¤›d›r.
Art›k herkes görmelidir ki; halklar›n mücadelesini terör diye adland›rmak, ‹srail'in, Amerika'n›n terörünü gizlemeye hizmet eden bir demagojidir. Dünya halklar›na kendi
terörleri önünde diz çöktürmeye çal›ﬂan Amerika, ‹srail ve müttefikleri, kendi terörlerini maskelemek
için bunu yap›yorlar. Halklar›n mücadelesini terör diye adland›ran herkes, s›fat›, niyeti ne olursa olsun, bu
amaca hizmet etmiﬂ olmaktad›r.
“Terörizmin tan›m›” konusunda
zorlananlar; ‹srail'in Eriha bask›n›na bak›n. Tan›m› iﬂte odur. Dünya
halklar›na dayat›lan Guantanamo
“hukuku”na bak›n, tan›m› iﬂte odur.
Afganistan, Irak iﬂgaline bak›n, tan›m› odur. Bunlar›n d›ﬂ›nda yap›lan,
emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin
ﬂiddetini de¤il, halklar›n ﬂiddetini
mahkum eden her terör tan›m›, iﬂte

‹srail teröristleri
hapishane bast›
ABD ve ‹ngiltere’nin bilgi ve onay› oldu¤unu aç›kça itiraf etmiﬂ oldular. Baﬂka türlüsü de düﬂünülemezdi. ‹srail terörü ony›llard›r özellikle Amerika olmak üzere, emperyalistlerin deste¤iyle sürmektedir.

Terörist Kim?
Bu sorunun cevab› art›k çok nettir. ‹srail, ABD, ‹ngiltere anlaﬂ›yor,
bir baﬂka ülkenin topraklar›nda bulunan, yani hukuki olarak da kendisiyle ilgisi bulunmayan bir hapishane bas›l›yor, top at›ﬂlar›yla y›k›l›yor, tutsaklar “esir” al›n›p kaç›r›l›yor. E¤er bir terörden sözedilecekse, bundan aç›k bir terörist eylem
olabilir mi? Emrin, ‹srail'in geçici
Baﬂbakan› Olmert ve Savunma Bakan› ﬁaul Mofaz taraf›ndan verildi¤i resmen aç›kland›. “Terörist
av›”na ç›kanlar, Olmert ve Mofaz’›
da terörist ilan edecekler mi?
Bask›n›n bir yan›n›; FHKC’nin,
‹srail zulmünün beyin tak›m›ndan
Zeevi'yi cezaland›rmas›n›n intikam›
oluﬂturuyor. Di¤er yandan ise, ‹srail ve emperyalistler hükümeti kuracak olan Hamas’a cevap veriyor.
“Ne hükümeti, ne hukuku, ne devleti; tan›m›yoruz” diyorlar. Sana hükümet ettirmeyiz hukuksuzlu¤unu
dayat›yorlar.

DHKC: Hukuktan
Sözedenler Susuyor
Terör devleti ‹srail’in bask›n›,
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan 15 Mart tarihli aç›klamayla protesto edildi ve “Terörizmin,
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bu gerçek terörizmi gizlemeye hizmet ediyor.
‹srailli
teröristlerin,
Amerika ve ‹ngiltere'nin
onay›yla gerçekleﬂtirdi¤i
terörist operasyonda bu gerçek ç›plak biçimde gözler
önüne serilmiﬂtir.
Bütün dünya; “etnik temizlik yap›yor” gerekçesiyle Yugoslavya'ya emperyalistlerin bombalar ya¤d›rmas›na, Irak Kuveyt'i
iﬂgal etti diye yüzy›l›n en büyük askeri y›¤›na¤›yla Körfez sald›r›s›n›n
gerçekleﬂtirilmesine ra¤men, neden
‹srail'in yüzbinlerce Filistinli'yi katletmesi ve iﬂgali karﬂ›s›nda ayn› refleksi göstermedi¤ini sorgulamal›d›r.
Bütün dünya; onlarca ülkeye
“insan haklar› çi¤neniyor, diktatörlükle yönetiliyor” gerekçesiyle emperyalist müdahalelerin gerekçeleri
oluﬂturulurken, bizzat emperyalistler taraf›ndan Guantanamo gibi bir
uygulaman›n, aç›k iﬂgallerin, am-

Katil ABD
Ortado¤u’dan Defol
18 Mart Irak ‹ﬂgali’nin üçüncü
y›l›nda yap›lacak olan eyleme ça¤r› yapmak amac› ile içinde Haklar
ve Özgürlükler Cephesi’nin de bulundu¤u, sol gruplar, DKÖ ve sendikalar 13 Mart günü Yüksel Caddesi'nde aç›klama yapt›.
Ortak aç›klamay› okuyan Devrim Tokmuç, Irak’ta halk›n kan›n›n akmaya devam etti¤ini hat›rlatarak, “Irak iﬂgali sürerken, ﬂimdi
de Suriye ve ‹ran hedef tahtas›na
konmuﬂ durumda. Emperyalistler
ve iﬂbirlikçileri, ülkemizi de süre
gelen bu savaﬂ batakl›¤›na çekmek
için çabal›yor! Bu nedenle emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin kanl›
oyunlar›n› boﬂa ç›karmak için bugün de hep birlikte hayk›rmak gerekiyor" diye konuﬂtu.
"Katil ABD Ortado¤u'dan Defol” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemin
ard›ndan, eyleme ça¤r› bildirileri
da¤›t›ld›.

bargolar›n, terör listelerinin, terör
yasalar›n›n nas›l dayat›ld›¤›n› sorgulamal›d›r.
Terörizm demagojisini en çok
yapan Amerika ve ‹ngiltere, terörist
operasyonun do¤rudan ortaklar›d›rlar. Birbiri peﬂis›ra “Terör Yasalar›”
ç›karan Avrupa emperyalistleri, tüm
dünyan›n gözleri önünde naklen
gerçekleﬂen bu terör operasyonuna
karﬂ› saatlerce hiçbir tepki vermemiﬂ, önlemek için k›llar›n› k›p›rdatmam›ﬂlard›r. Anl› ﬂanl› “uluslararas›
kurumlar”›n da hiçbir karﬂ› müdahalesi olmam›ﬂt›r. Olmayacakt›r da.
Çünkü ‹srailli teröristlerin ilk te-

rörist eylemi de¤ildir bu.
Her seferinde bu teröristlerin s›rt›n› s›vazlayan da
baﬂta Amerika olmak üzere
emperyalistlerden baﬂkas›
de¤ildir.
Böyle bir dünyada halklar›n direnmekten baﬂka
yolu var m›d›r? Böyle bir
dünyada halklar›n direniﬂinin meﬂrulu¤u tart›ﬂ›lamaz. Böyle bir terör
alt›nda yaﬂayan Filistin halk›na, örgütlerine “silah b›rak” demek, ‹srailli teröristlerin avukatl›¤›n› yapmaktan baﬂka bir anlama gelmez.
Ve ayn› ﬂekilde; yeryüzünün neresinde olursa olsun, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin terörüne karﬂ›
halklar›n silahl›, silahs›z her türlü
direniﬂi meﬂrudur. Yaln›z ve yaln›z
emperyalist terörü maskelemenin
bir arac› olan “terörizm” nakarat›n›
tekrarlayarak, halklar›n “silah b›rakmas›n›” istemek, emperyalist terörün avukatl›¤›d›r.”

Direniﬂe karﬂ› Samarra’ya
katliam operasyonu
50 savaﬂ uça¤›, binlerce z›rhl› araç, binlerce askerle Samarra’ya sald›rd› iﬂgalciler. ‹ﬂgalden bu yana, yani son üç y›l›n en büyük askeri harekat›
olarak nitelendiriliyor bu operasyon ve günlerce sürebilece¤i kaydediliyor.
Amerika yeni bir Felluce vahﬂeti yaratmak istiyor. Bu operasyondan
önce bombalad›¤› bir köyde katletti¤i çocuklar›n görüntüleri bas›na yans›d›; “katliamla, vahﬂetle direniﬂi k›raca¤›m” diyordu, bu görüntülerle. Direniﬂin önemli merkezlerinden Samarra’ya yönelik sald›r› da bu politikan›n
en üst noktalar›ndan biri olarak planland›.
Ancak baﬂaramazlar.
Felluce’de baﬂaramad›lar. 3 y›ld›r say›s›z katliamda, iﬂkencelerde, infazlarda baﬂaramad›lar. Sadece, baﬂta Irak halk› olmak üzere tüm dünya
halklar›n›n öfkesini büyütecektir bu katliam operasyonu. Dergimiz yay›na
haz›rlan›rken, 16 Mart sabah› baﬂlat›lan operasyon halen sürüyordu.

Hapishaneden sonra evler bas›l›yor
Filistin’de, hapishane bask›n›n›n ard›ndan, misilleme korkusu yaﬂayan
‹srailli teröristler, 16 Mart günü Bat› ﬁeria’n›n Cenin ve Nablus kentlerinde birçok eve bask›nlar düzenlediler, Filistinliler’i gözalt›na ald›lar.
‹srail z›rhl› araçlar›n›n karﬂ›s›nda Nablus’un, Cenin’in ‘Küçük Generalleri’, çocuklar vard›. Tanklar, z›rhl› araçlar karﬂ›s›nda sokaklarda uçuﬂan
taﬂlar, Filistin halk›n›n yenilemeyece¤inin görüntüleri olarak kaydedildi.
39
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hayat›n
içindeki

teori
Savaﬂ - 1
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! ﬁu geçen birkaç hafta içinde savaﬂ, ﬂiddet üzerine o kadar saçma
sapan, o kadar çarp›t›lm›ﬂ görüﬂler
dinledik, okuduk ki, konuyu sohbetimize taﬂ›makta yarar gördük. Tabii
konu yeni güncelleﬂmiﬂ bir konu
de¤il. ‘90’lar›n baﬂlar›ndan bu yana,
ideolojik mücadelenin bir parças›
olarak konuﬂulan, tart›ﬂ›lan bir konu. Sözünü etti¤im bu dönemde
“Kahrolsun Emperyalizm” sloganlar›n›n yerini, baz› kesimlerde “savaﬂa hay›r” sloganlar› ald›. “Her
türlü ﬂiddete hay›r” gibi, o güne kadar burjuva, küçük-burjuva kesimler taraf›ndan yer yer seslendirilse
de kendisine sosyalist diyenlerin
a¤z›ndan pek duyulmayan sloganlar, sosyalistlik ad› alt›nda savunulmaya baﬂland›.
Hamas’›n seçimleri kazanmas›,
Irak’taki direniﬂ, ülkemizde veya
baﬂka bir yerde halk düﬂmanlar›ndan hesap soran her eylem bu kavramlar› gündeme getiriyor ister istemez. Veya geçen hafta oldu¤u gibi,
“Kürt meselesi” üzerine konferansta oldu¤u gibi, herkes savaﬂ, ﬂiddet
üzerine bir ﬂey belirtmek zorunda
kal›yor. Çünkü isteseler de istemeseler de olaylar› ve geliﬂmeleri belirleyen “savaﬂ”t›r. Fakat bu kesimler, kaçamad›klar› bu gerçe¤i, çarp›tarak ele al›yorlar. Sanki ortada
muhtevas›yla, biçimiyle, niteli¤iyle
tek bir savaﬂ, tek bir ﬂiddet varm›ﬂ
gibi konuﬂuyorlar. Son derece yayg›n biçimde karﬂ›m›za ç›kan bu çarp›tmaya karﬂ› durmak, “her türlü
ﬂiddete, savaﬂa hay›r”c›lar›n, s›n›flar savaﬂ›n›n neresinde nas›l durduklar›n› do¤ru tespit etmek için,
kavram olarak da, pratik ﬂekilleniﬂ
olarak da savaﬂ konusunda net olmak gerekir.

Hakl› savaﬂlar,
y›pratmaz aya¤a kald›r›r,
çürütmez ar›nd›r›r!
Evet Mazlum, sohbetimize baﬂlamadan önce okudu¤un al›nt›y› yeniden aktar istersen, oradan baﬂlayal›m konuya.

Mazlum: Bir “her türlü savaﬂ
karﬂ›t›” geçen gün ﬂöyle yazd› gazetesinde; okuyorum:
“Hakl› tecavüz olmayaca¤› gibi
hakl› savaﬂ da olmaz.”
Sonra devam ediyor:
“... Bu savaﬂ [PKK önderli¤indeki silahl› mücadele kastediliyor]
ancak, g›das›n› toplumsal çürümeden alan iktidarlara yarar. Savaﬂ
y›prat›r, çürütür, kanser eder... erkekli¤i, militarizmi, devleti, sömürüyü ve tüm iktidarlar› güçlendirir. Bu
savaﬂ, ﬂimdiye kadar zorluklarla büyütülen filizleri kökünden kopart›r.”
Savaﬂ›n “sonuçlar›” üzerine söylediklerini geçmeden önce, ilk cümle üzerine birkaç ﬂey belirtmek isterim. Bu, izninizle söyleyim, haddini
aﬂm›ﬂ, küfür, hakaret deyimlerinin
yan›nda hafif kalaca¤› deyimlerle
nitelendirilmeyi hakeden bir tan›md›r. O zaman tüm s›n›fl› toplumlar
tarihi bir “tecavüz tarihi”dir. Emperyalistlerin, egemenlerin savaﬂlar›
bir yana, ezilenlerin, köylülerin, iﬂçi
s›n›f›n›n binlerce y›ld›r verdi¤i savaﬂlar› “tecavüz” benzetmesiyle nitelemek, kimsenin haddi de de¤ildir, hakk› da. Bask›, zulüm, sömürü,
iﬂgal alt›ndaki halklar›n hakl› savaﬂlar›, ayn› zamanda insanl›¤›n onur,
namus savaﬂlar›d›r. Bu savaﬂlar› en
büyük onursuzluklardan biri olan
“tecavüzcülükle” benzeﬂtirmek, sol,
halktan yana, ilerici, yurtsever siyasetin nirengi noktalar›n›n hepsini
kaybetmiﬂ bir akl›n ürünü olabilir
ancak. Bir gazetede bir köﬂe sahibi
olunca, a¤z›na geleni söyleyebilece¤ini sanan ayd›n sorumsuzlu¤unun
tipik bir örne¤i. Halklar›n mücadelesine karﬂ› düﬂmanca, adeta kin dolu bir söylem asl›nda ama bu sat›r40
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lar, halen hangi perspektifle olursa
olsun böyle bir savaﬂ›n içinde olan
bir çevrenin yay›n organ›nda yay›nlan›yor. Bu da ciddi olarak sorgulanmas› gereken bir çeliﬂki ama onu
bir yana b›rak›yoruz ﬂimdi.
Söylediklerinin gerçekle de bir
ilgisi yok. Topraklar› ilhak edilmiﬂ,
dili yasaklanm›ﬂ, katliamlara u¤rat›lm›ﬂ bir halk›n hakl›, meﬂru savaﬂ›
üzerine söyledikleri, tüm toplumlar
tarihinin inkar›d›r. En basit toplumsal, sosyolojik gerçeklerin de inkar›d›r. Bu sat›rlar› yazan güya bir
sosyolog ama sosyolojik gerçeklerden de habersiz.
Savaﬂ çürütürmüﬂ! Erkekli¤i,
militarizmi, devleti, sömürüyü ve
tüm iktidarlar› güçlendirirmiﬂ.
Bir kere, bu ﬂekilde tart›ﬂmak
mümkün de¤ildir. Soyut, niteli¤i,
kimli¤i belirsiz savaﬂ diye bir ﬂey
yok. Bu düﬂünce sahipleri, hakl› savaﬂ, haks›z savaﬂ ayr›m›n› kabul etmedikleri için soyut bir savaﬂtan sözediyor gibidirler; ama iﬂte burada
çok somut bir savaﬂtan, Kürt halk›n›n silahl› savaﬂ›ndan sözediliyor.
Tarih boyunca sömürgecilerin,
emperyalistlerin say›s›z iﬂgallerinde, Naziler’in iﬂgallerinde, tüm halk› yeniden aya¤a kald›ran hep bir
direniﬂ örgütünün iﬂgalcilere, Naziler’e, faﬂistlere karﬂ› açt›¤› savaﬂ olmam›ﬂ m›d›r?
Tarihi de bir yana b›rakal›m. Yazar›n kendisinin içinde siyaset yapt›¤› kesime bakal›m. “Bu savaﬂ”
Kürt halk›n› çürüttü mü, yoksa aya¤a m› kald›rd›? Kürt halk› nas›l aya¤a kalkt›? Kendisinin bir köﬂe sahibi oldu¤u o gazete nas›l ç›kar›ld›?
Sözünü etti¤i o filizler nas›l büyütüldü? Bunlar› sa¤layan hep “tecavüze” benzetti¤i o hakl› silahl› savaﬂ de¤il mi?
Ama inkarc›l›k bir kez baﬂlad›
m›, o kaç›n›lmaz olarak kendini de

A
inkara vard›r›r. Her inkarc› tarih
çapr›t›c›s›d›r. Her inkarc›, gerçekleri gizleyip, yalandan yeni yap›lar,
yeni teoriler kurar. “Her türlüsüne
hay›r”c›lar›n yapt›¤› da budur.

Kemal: Savaﬂ›n kitleler üzerindeki etkisi üzerine de aç›k bir
çarp›tma var okunan al›nt›da. O zaman diyeceksiniz ki “savaﬂ›n kitleler ve toplumsal yap› üzerindeki etkisi nas›ld›r?” Asl›nda bu yanl›ﬂ bir
soru. Biraz önce Mazlum’un belirtti¤i noktadan dolay› yanl›ﬂ. Soyut
bir savaﬂ›n kitleler üzerindeki etkisi
ﬂeklinde bir tart›ﬂma olmaz. Kitleler
üzerindeki etkilerini bilebilmek için
öncelikle nas›l bir savaﬂtan, hangi
savaﬂtan sözedildi¤i belli olmal›d›r.
Burada hakl› bir savaﬂtan, ilhaka, asimilasyona, faﬂizmin zulmüne
karﬂ› bir savaﬂtan ve silahl› bir savaﬂtan sözedildi¤ine göre, silahl› temelde yürütülen hakl› savaﬂlar›n
kitleler ve toplumsal yap› üzerindeki etkisini konuﬂabiliriz.
Birinci olarak ﬂunu belirtelim:
Emperyalistlerin, iﬂgalcilerin, iﬂbirlikçilerinin, Naziler’in yani ad› ne
olursa olsun, egemen s›n›flar›n yönetiminin halklara direnmekten ve
savaﬂmaktan baﬂka seçenek b›rakmad›¤› her koﬂulda, halklar cephesinden silahlar›n konuﬂmaya baﬂlamas›, halklar için hep bir “umut ›ﬂ›¤›”n›n yak›lmas› anlam›na gelmiﬂtir. (Silahl› savaﬂ›n objektif koﬂullar›n›n olmad›¤› koﬂullarda silahl› savaﬂa baﬂvurulmas›, mesela emperyalist ülkelerdeki silahl› eylemler
bunun d›ﬂ›ndad›r. Onlarda bu etkiler
ve sonuçlar görülmeyebilir.)
Geniﬂ kitlelerin ﬂu veya bu biçimde susturuldu¤u, sindirildi¤i koﬂullarda, suskunluk ve sinmiﬂlik, silahl› mücadelelerle aﬂ›lm›ﬂt›r.
Yeryüzünde gerçekleﬂmiﬂ onlarca ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadelesine bakal›m; hepsinde silahl›
savaﬂ, kitleleri aya¤a kald›ran, örgütleyen, kitlelere güven verendir.
Bunun gerçekleﬂme biçimleri, h›z›,
her ülkede farkl› ﬂekillenebilir; ama
temelde bu özellik ve sonuçlar de¤iﬂmez. Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
örgütlerinin yürüttükleri silahl› sa-

vaﬂ›n kitleleri çürüttü¤üne dair tek
bir örnek, evet tek bir örnek yoktur.
Böyle bir durum ancak, o silahl›
mücadeleyi veren örgüt çürümüﬂse,
yozlaﬂm›ﬂsa, kurtuluﬂu veya ba¤›ms›zl›¤› hedeflemekten ç›k›p egemen
s›n›flar›n basit bir aleti durumuna
dönüﬂmüﬂse sözkonusu olabilir. Bunun d›ﬂ›nda, egemen s›n›flar›n sömürüsüne, zulmüne, iﬂgaline karﬂ›
aç›lan her silahl› mücadele cephesi,
halklar› dinamikleﬂtiren, ar›nd›ran,
onurland›ran bir iﬂlev görmüﬂtür.

Özlem: Savaﬂ›n “Erkekli¤i,
militarizmi, devleti, sömürüyü ve
tüm iktidarlar› güçlendirdi¤i” iddialar› da ayn› ölçüde alt› boﬂ iddialard›r. Halk savaﬂlar›n›n, egemen
s›n›flar›n militarizminin, faﬂist, feodal devletlerinin, sömürüsünün
kökünü kaz›d›¤› o kadar örnek varken böyle bir cümle kurmak tam bir
çarp›tma. Yozlaﬂmam›ﬂ, nihai hedefinden vazgeçmemiﬂ, egemenlerle
uzlaﬂma çizgisine girmemiﬂ, pazarl›k masalar›nda bir koza dönüﬂtürülmemiﬂ bir silahl› savaﬂ, sayd›¤› her
ﬂeyi zay›flat›r ve giderek ortadan
kald›r›r. Ama bu düﬂünce sahipleri
tabii uzlaﬂmac›l›¤›, pazarl›kç›l›¤›
eleﬂtirmiyorlar; halk›n silahl› direnme ve mücadele hakk›n› mahkum
ediyorlar.
ﬁunu da belirteyim; bir de orada
“erkekli¤i” de güçlendirir diye yaz›lm›ﬂ. Bu da safsata. Erkek egemenli¤e karﬂ› en büyük savaﬂ, ulusal ve sosyal kurtuluﬂ mücadeleleri
içinde verilmiﬂtir. Önceki iki sohbetimizde de örneklerini verdik, keza
dergimizde yay›nlanan “Halk Örgütlülükleri” dizisinde de pek çok
çarp›c› örnek vard›; kad›nlar›, hakettikleri yere getiren hakl› savaﬂlard›r.

Mazlum: Halklar bir kez emperyalizme, iﬂbirlikçilerine, faﬂizme
karﬂ› silahl› savaﬂ yolunu seçtiklerinde büyük bedeller öderler. Kimi
ayd›nlar buradan hareket ederek
“savaﬂ karﬂ›tl›¤›n›” teorileﬂtirirler;
“insanlar ölmesin” derler.
Naziler’e karﬂ› savaﬂta bir ayd›n›n bu konudaki muhasebesini yans›tan ﬂu sat›rlar çarp›c›d›r; Anti-fa41
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sl›nda hakl› savaﬂlar› savunup savunmamak, tüm lafazanl›klar›n ötesinde,
Naziler’e boyun e¤ip e¤memeye, veya
bugün Amerikan imparatorlu¤una,
onun iﬂbirlikçilerinin zulmüne, sömürüsüne boyun e¤ip e¤memek meselesidir. “Her türlü ﬂiddete, her türlü savaﬂa” hay›r diyerek, hakl› savaﬂlara
karﬂ› ç›kanlar, o görüﬂlerini hangi
“hümanist, bar›ﬂç›l” söylemlerle süslerlerse süslesinler, sonuç budur.

ﬂist savaﬂa kat›lan bir ayd›n, ölümlerin muhasebesini ﬂöyle yap›yor:
“... yi¤it, namuslu, zay›f, sab›rs›z, coﬂkun bunca insan› gizlilik, açl›k, iﬂkence dolu bir savaﬂa k›ﬂk›rtmak, sürüklemek, kurban etmekle
iyi mi yap›yoruz? Sonuç olarak, zaferin bize ihtiyac› var m› gerçekten?
Gerçekçi olarak, onurlu bir matematikçi olarak, bu konuda bir ﬂey
bilmedi¤imi kabul etmek zorunda
kald›m... Rakamlara ve eldeki sonuçlara bak›l›rsa, zarar›na çal›ﬂ›yoruz. Öyleyse onurluca bu iﬂi b›rakmak gerek diye düﬂündüm. Ama
her ﬂeyi b›rakmak düﬂüncesini taﬂ›d›¤›mda art›k bunun olanaks›zl›¤›n›
da anlad›m. Bizi savunma ve koruma görevini ve bunun tüm yükünü
baﬂkalar›na b›rakman›n olanaks›zl›¤›n›. Almanlara tepkisiz, onursuz,
kinsiz bir ülke b›rakman›n olanaks›zl›¤›n›. Ulusun yazg›s›n› taﬂ›yan
bir terazi kefesinde, ne üniformas›n›, ne bayra¤›n›, ne de topraklar›n›
ele geçirerek öldürdü¤ümüz bir düﬂman ölüsünün, bir savaﬂ alan›n›n
tüm ölülerinden daha a¤›r ve etkili
oldu¤unu anlad›m. Frans›z halk›n›n
en güzel savaﬂ›n› verdi¤imizi anlad›m.” (Gölgeler Ordusu, Joseph
Kessel, sf. 105)
Asl›nda hakl› savaﬂlar› savunup
savunmamak, tüm lafazanl›klar›n
ötesinde, Naziler’e boyun e¤ip e¤memeye veya bugün Amerikan imparatorlu¤una, onun iﬂbirlikçilerinin zulmüne, sömürüsüne boyun
e¤ip e¤memek meselesidir. “Her
türlü ﬂiddete, her türlü savaﬂa” hay›r
diyerek, hakl› savaﬂlara karﬂ› ç›kanlar, o görüﬂlerini hangi “hümanist,
bar›ﬂç›l” söylemlerle süslerlerse

süslesinler, sonuç budur.

Özlem: Bu noktada, konuya
haz›rlan›rken gözüme çarpan ﬂu somut rakamlar da ayn› sonuca iﬂaret
ediyor: Yap›lan tahminlere göre, insanl›k tarihi boyunca yaklaﬂ›k 15
bin savaﬂ olmuﬂ, bu savaﬂlarda 3
milyar 640 milyon insan ölmüﬂ. Birinci ve ‹kinci emperyalist paylaﬂ›m
savaﬂlar›nda ölenlerin toplam› (yaral›lar ve di¤er nedenlerle ölenler
hariç) 23 milyon 477 bin.
Bu tarihi gerçek. Bir de güncel
gerçe¤e bakal›m: Bu bilanço büyümeye devam ediyor: Emperyalizmin 1991’deki Irak sald›r›s›nda 10
bin Irakl› katledildi. 2002’deki sald›r›ya kadar geçen sürede ekonomik
ambargo sonucunda yar›m milyon
Irakl› çocuk katledildi. Son sald›r›da öldürülen Irakl›lar’›n say›s› belli
de¤il; asgari tahmin 100 bin Irakl›’n›n katledildi¤i...
Yine rakamlar konuﬂuyor: Yak›n
zamanda yay›nlanan bilgilere göre,
bugün dünyada askeri amaçl› y›ll›k
harcama miktar› 5 y›l önce 750 milyar dolard›; bugün 1 trilyon dolar.
Bu 1 trilyon dolar›n neredeyse tamam›n›n emperyalist ve iﬂbirlikçi
devletler taraf›ndan harcand›¤›n›
belirtelim tabii. (Halklar›n, devrimci, yurtsever örgütlerin silahlanmas›
zaten bu rakam içinde gözükecek
bir oran de¤ildir.) 1 trilyon dolar›n
450 milyar dolar›n› ABD harc›yor.
Yani yar›s›n›.
Peki neden, kime karﬂ› silahlan›yor emperyalizm? Cevab›n› Afganistan’da, Irak’ta gördük, hedef tahtas›na konulan ülkelerle, halklarla,
örgütlerle görüyoruz. ﬁimdi hem bu
tarihsel tablo, hem bu güncel gerçekler karﬂ›s›nda, halklar ﬂiddete

“

her türlü savaﬂ ve ﬂiddet karﬂ›tl›¤›”na
iliﬂkin hemen tüm söz ve yaz›lar, buna
iliﬂkin “teori”ler, mant›ks›zl›ktan, anlams›zl›ktan, boﬂ sözlerden kaç›namazlar. Çünkü bu teorinin gerçek toplumsal
hayata denk düﬂen bir karﬂ›l›¤› yoktur.
Verili s›n›f iliﬂki ve çeliﬂkilerini yads›yan bir karakterdedir.

baﬂvurmas›n, gerilla savaﬂ› vermesin demenin anlam› nedir? Tek bir
anlam› var: “Teslim olal›m”.

Kemal: Ne yaz›k ki “savaﬂa
hay›r”c›l›k, kimi kesimler taraf›ndan bunun fark›nda bile olunmaks›z›n sloganlaﬂt›r›lmaktad›r. Sohbetimize bir al›nt›yla baﬂlad›k. Ama anti-bilimsel, tarih inkarc›s› ve teslimiyetçi bu görüﬂün oldukça yayg›n
ve eski oldu¤unu da belirteyim. Nas›l bir sapmayla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu daha aç›k göstermek için
bu kesimlerden birkaç örnek daha
aktaray›m.
Mesela, geçen y›ld›, bir grup
DKÖ ad›na yap›lan aç›klamada ﬂu
cümleler geçiyordu: “Hiçbir ﬂiddet
eylemini önüne ‘milli’, ‘devrimci’,
‘dini’, ‘devlet’ gibi s›fatlar koyup
aklam›yoruz. ﬁiddetin taraf› yoktur,
ma¤duru vard›r. Gün ﬂiddet ç›lg›nl›¤›na cesaretle karﬂ› ç›kabilme günüdür.”
Hani derler ya, biz bu cümledeki
teorik, mant›ksal yanl›ﬂlar›n hangi
birini düzeltelim. Sen istesen de istemesen de her ﬂiddetin önünde bir
s›fat vard›r. ‹kincisi “ﬂiddetin taraf›
yoktur” ne demek ﬂimdi. Anlams›z,
mant›ks›z bir söz... Veya “ﬂiddet
ç›lg›nl›¤›” deyimi... Ne siyaseten,
ne felsefi, ne de baﬂka bir aç›dan anlam› yok. Birilerinin ç›lg›nl›¤› sonucu mu s›k›l›yor tüm bu kurﬂunlar? Bunu özel olarak aktard›m;
çünkü “her türlü savaﬂ ve ﬂiddet
karﬂ›tl›¤›”na iliﬂkin hemen tüm söz
ve yaz›lar, buna iliﬂkin “teori”ler,
buna benzer mant›ks›zl›klarla doludur. Mant›ks›zl›ktan, anlams›zl›ktan, boﬂ sözlerden kaç›namazlar.
Çünkü bu teorinin gerçek toplumsal
hayata denk düﬂen bir karﬂ›l›¤› yoktur. Verili s›n›f iliﬂki ve çeliﬂkilerini
yads›yan bir karakterdedir.
“Ha gücün terörü, ha terörün
gücü''... örne¤inde de oldu¤u gibi;
sadece kafiyesi var, kula¤a armonik
geliyor ama anlam› yok.
Daha “teorik” görünen biçimleri
de var “savaﬂa hay›r”c›l›¤›n. Mesela
Öcalan ﬂöyle diyordu savunmalar›nda: "Her ideoloji, inanç, zora baﬂvurmadan da teknik bas›n-yay›n baﬂ42
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ta olmak üzere olanaklar›yla, do¤ruysa kendini uygulayabilir. Yani bu
anlamda da zor gereksizleﬂmiﬂtir.”
ÖDP’li Saruhan Oluç da Kürt
sorununun çözümüne iliﬂkin ﬂunlar›
yazm›ﬂt›: “Çözüm dili ﬂiddet ve silah olamaz... ﬁiddet ve silaha karﬂ›
bar›ﬂ, hoﬂgörü ve uzlaﬂ› yönünde
yürümeye hep birlikte devam etmeliyiz.” Burada bir “görüﬂ” var m›?
Yok. Burjuvazinin, oligarﬂinin klasik söyleminin bir tekrar› var... bar›ﬂ, hoﬂgörü, uzlaﬂma... Kimle, nas›l, hangi temelde, ﬂiddeti do¤uran,
silah› zorunlu hale getiren kim, bunlar›n hepsi cevaps›zd›r.
Burada önemli olan, bunlar› savunanlar›n bir k›sm›n›n da hâlâ kendilerini sosyalist olarak nitelendirmesidir. Sosyalistlikle ne ilgisi var
bu görüﬂlerin? Sadece Lenin’in ﬂu
sözünü aktar›p geçeyim: "Sosyalistler sosyalistliklerinden vazgeçmeksizin her türlü savaﬂa karﬂ›
olamazlar."
Evet bu noktada savaﬂ›n tan›m›na geçebiliriz. En temel ayr›m noktas›ndan baﬂlayal›m diyorum. Bu
ayr›m, bu konudaki en temel do¤rudur, öyle ki, savaﬂla ilgili bir konuﬂmada, tart›ﬂmada biz bunu belirtmeye bile gerek duymay›z. Fakat iﬂte
çarp›tma ve sapmalar da bu en temel noktadan baﬂl›yor. Bu yüzden
biz de tan›ma buradan baﬂlamal›y›z.
Buyur Özlem, bunu sen aç istersen.

Özlem: Savaﬂ›n en genel anlamda iki türü vard›r: Hakl› savaﬂlar, haks›z savaﬂlar. Tarih boyunca
yaﬂanm›ﬂ ve yaﬂanabilecek tüm savaﬂlar, bu iki kategoriden birine dahildir.
Bizim hakl› gördü¤ümüz savaﬂlar, silahlar›n emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine yöneldi¤i bir savaﬂt›r.
Emperyalizme karﬂ› ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›d›r. Tekelci
burjuvaziye ve iﬂbirlikçilerine, karﬂ›-devrimcilere karﬂ› yürütülen devrimci savaﬂlard›r. Aç›k bir emperyalist iﬂgale karﬂ› halklar›n, uluslar›n
kendi topraklar›n›, ba¤›ms›zl›klar›n›
savunmak için sürdürdükleri savaﬂlard›r. Bu ﬂekliyle hakl› savaﬂlar›n
birçok biçimini s›ralayabiliriz. Ama

S
tüm tarihi dönemleri kapsayacak
genel bir tan›m yapmak gerekirse,
ﬂöyle diyebiliriz: ‹lerici s›n›flar taraf›ndan yönetilen, geri bir toplumsal
düzenden daha ileri bir toplumsal
düzene geçmeye çal›ﬂan s›n›flarca
sürdürülen savaﬂlar, sömürücü yönetimlere ve sömürgeci müdahalelere karﬂ› savaﬂlar, hakl› savaﬂlard›r.
Sömürücü egemen s›n›flar›n
egemenli¤ini ve sömürüsünü pekiﬂtirmek, yaymak için yap›lan tüm savaﬂlar haks›z savaﬂlard›r.
Bir savaﬂ, hakl› veya haks›z temelde baﬂlat›ld›ktan sonra, o savaﬂ›n içinde iki savaﬂ vard›r. Bir taraf
haks›z bir savaﬂ sürdürürken, di¤er
taraf hakl› bir savaﬂ sürdürür. Örne¤in, 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n› alal›m: Ç›k›ﬂ› itibariyle emperyalist tekellerin egemenli¤ini, sömürüsünü yaymak için ç›kart›lm›ﬂ,
dolay›s›yla haks›z bir savaﬂt›r. Ama
bu savaﬂ içinde Yunan Partizanlar›’n›n veya SSCB’nin sürdürdü¤ü
savaﬂ, hakl› bir savaﬂt›r. Baﬂka bir
örnek: Vietnam halk savaﬂ›n› ele
alal›m. Ç›k›ﬂ› itibariyle hakl› bir savaﬂt›r. Ba¤›ms›zl›k için savaﬂan Vietnam halk›, Komünist Partisi bu
savaﬂta hakl› bir savaﬂ yürütürken,
Vietnam yönetimi, savaﬂa müdahil
olan Frans›z, Amerikan emperyalizmi haks›z bir savaﬂ yürütmektedirler.

Mazlum: Meselenin en önemli noktas› bu iﬂte: Neden savaﬂ, kim
için savaﬂ sorular› sorulmadan genel olarak tüm “savaﬂlara hay›r”
ﬂeklinde bir tav›r, alabildi¤ine silahl›, alabildi¤ine sömürücü ve bask›c›
emperyalist tahakkümün, oligarﬂik
iktidarlar›n sürmesine onay vermektir.
“Savaﬂ” karﬂ›s›ndaki tav›rlar, tarihin birçok döneminde oportünist,
burjuva hümanist, sosyal-ﬂoven,
karﬂ›-devrimci, sivil toplumcu, reformist kesimlerle Marksist-Leninistler aras›ndaki fark› en net biçimde gösteren konulardan biri olmuﬂtur. Özlem’in yapt›¤› tan›m› bu aç›dan geliﬂtirelim biraz.
Savaﬂ s›n›flararas› bir siyasal
iliﬂki biçimidir. Bu anlamda s›n›f-

lar var oldukça, savaﬂlar da var olacakt›r. Savaﬂ üzerine çok s›k baﬂvurulan bir tan›m vard›r biliyorsunuz:
“Savaﬂ, politikan›n baﬂka araçlarla
devam›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.”
Clausewitz’in bu özlü tan›m›n›
esas ald›¤›m›zda, “savaﬂa hay›r” demenin asl›nda “politikaya hay›r”
demek gibi oldu¤unu da görürüz.
“Savaﬂa hay›r”c›lar böyle demiyorlar, peki ne diyorlar? Politikaya evet
ama burjuvazinin izin verdi¤i s›n›rlarda ve burjuvazinin uygun gördü¤ü araçlarla. “ﬁiddetten ar›nd›r›lm›ﬂ!” politika düﬂüncesinin sahibi
de burjuva pasifistlerdir. Ve onlar›n
bu düﬂüncelerinin esas› da mevcut
burjuva düzeninin sürmesini öngörür.
Lenin, savaﬂ›, “siyasi mücadelenin en yüksek biçimi” olarak da tan›mlar. Yani savaﬂlar birdenbire ortaya ç›kan olgular de¤ildir. Zaten ç›karlar› farkl›, aralar›nda çeliﬂkiler
olan s›n›flar, uluslar, politik gruplar
aras›nda sürmekte olan bir mücadelenin en üst düzeye ulaﬂmas›d›r.
“Her savaﬂ, onu ortaya ç›karan politik düzene ayr›lmaz biçimde ba¤l›d›r. Belli bir ülkenin, o ülkedeki belli bir s›n›f›n savaﬂtan önce uzun bir
dönem için izledi¤i politika, o ayn›
s›n›f taraf›ndan kaç›n›lmaz olarak
savaﬂ boyunca da izlenir, de¤iﬂen
sadece eylemin biçimidir.” (Lenin,
Savaﬂ ve ‹ﬂçiler, syf.9)
S›n›f mücadelesinin en ﬂiddetli,
en yüksek biçimi olarak savaﬂ, mücadelenin askeri biçimlerinin belirleyici hal ald›¤› kesitlerdir ve bu kesitler, toplumsal geliﬂmenin ileriye
do¤ru at›l›m yapmas›na veya geçici
olarak geriye düﬂmesine yolaçan tarihin tepe noktalar›d›r.
Bir savaﬂ karﬂ›s›nda tav›r alabilmek için insan pek çok noktay› aç›¤a kavuﬂturmak zorundad›r. Savaﬂ›
baﬂlatan hakl› m› haks›z m›, savaﬂ›n
tarih içindeki rolü ilerici mi gerici
mi... Bu sorular›n cevaplar›n› do¤ru
olarak ortaya koyan tek bilimsel
k›stas ise, savaﬂa bu s›n›fsal iliﬂki
ve çeliﬂkiler aç›s›ndan bakmakt›r.
Savaﬂa yolaçan politik ve ekonomik
ç›karlar›n analizi yap›lmadan, sava43
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avaﬂ s›n›flararas› bir siyasal iliﬂki biçimidir. Bu anlamda s›n›flar var oldukça,
savaﬂlar da var olacakt›r. Savaﬂ üzerine
çok s›k baﬂvurulan bir tan›m vard›r biliyorsunuz: “Savaﬂ, politikan›n baﬂka
araçlarla devam›ndan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.”
Clausewitz’in bu özlü tan›m›n› esas ald›¤›m›zda, “savaﬂa hay›r” demenin asl›nda “politikaya hay›r” demek gibi oldu¤unu da görürüz.

ﬂ›n taraflar›n› yöneten politik gruplar›n s›n›fsal karakteri belirlenmeden o savaﬂa iliﬂkin bir tav›r da belirlenemez. Tarihe “din savaﬂlar›”,
“mezhep savaﬂlar›” olarak geçen savaﬂlar da s›n›fsal ç›karlar ve çeliﬂkilerin, iktidar kavgalar›n›n belirledi¤i savaﬂlard›r. Engels, bu konuda
ﬂunu belirtir: “XVI. yüzy›ldaki din
savaﬂlar› ad› verilen savaﬂlarda,
her ﬂeyden önce sözkonusu olan,
çok önemli maddi s›n›f ç›karlar›yd›
ve bu savaﬂlar, daha sonra ‹ngiltere
ve Fransa’da ortaya ç›kan iç çat›ﬂmalar kadar s›n›f mücadelesiydi.
Bu s›n›f mücadelelerinin o ça¤da
dinsel nitelik taﬂ›malar›, çeﬂitli s›n›f
ç›karlar›, ihtiyaçlar› ve taleplerinin
dinsel perde ard›nda gizlenmesi,
iﬂin asl›nda hiçbir ﬂey de¤iﬂtirmez
ve ça¤›n koﬂullar›yla kolayca aç›klanabilir.” (Köylüler Savaﬂ›, syf.
61)
Savaﬂlarda gerek savaﬂan taraflar›n, gerekse de savaﬂ›n d›ﬂ›ndaki
ülkelerin, çeﬂitli gruplar›n tav›rlar›n› belirleyen de, yine s›n›fsal iliﬂki
ve çeliﬂkilerdir. “Her türlü savaﬂa
hay›r” tutumu da s›n›fsal bir tutumdur; günümüz itibariyle de esas olarak, mevcut kapitalist sistem içindeki statüsünü hiçbir ﬂekilde kaybetmek istemeyen küçük-burjuvazinin
s›n›fsal tavr›d›r.

Kemal: Sevgili okurlar›m›z,
sohbetimizi ﬂimdilik burada noktalayal›m. Konuya önümüzdeki hafta
devam edece¤iz. Devrimcilerin
hangi savaﬂlara nas›l karﬂ› ç›kaca¤›na, savaﬂa hay›r›n politik sonuçlar›na, savaﬂ›n iç savaﬂ gibi di¤er biçimlerine de¤inece¤iz. ﬁimdilik
hoﬂçakal›n.

gençlik
Ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤e hapis

Ba¤›ms›zl›k kavgas› sürecek
Ülkemiz emperyalistlere peﬂkeﬂ çekiliyor. Karﬂ›s›nda bizler var›z. Bizler DEVGENÇ’lilerin mirasç›lar›y›z. Buradan halk›m›za söz veriyoruz. Özledikleri ba¤›ms›z, özgür bir ülkeyi bizler kuraca¤›z.

17 Ocak 2005’te “Ne ABD Ne
AB Ba¤›ms›z Türkiye- ‹ﬂbirlikçili¤e
Son” slogan›yla Ankara’da yap›lan
eyleme kat›ld›klar› için tutuklanan
Gençlik Federasyonu üyesi U¤ur
Eyilik ve Musa Kurt, 5 y›l 6 ay hapisle “cezaland›r›ld›”. Oligarﬂinin
yarg›s›, bir kez daha ba¤›ms›zl›k
için mücadele edenleri cezalarla
susturma misyonunu oynad›. Ancak
binlerce kez görüldü¤ü gibi, bu cezalar da gençli¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünü durduramayacak.

‘Tam Ba¤›ms›z Türkiye’
Slogan›yla Yürüyoruz
Gözalt›na al›nan yüzlerce ö¤renciden ikisi olan ve tutukluluk halleri
devam ettirilen Eyilik ve Kurt’un duruﬂmas›, 9 Mart’ta Ankara 11.
ACM’de görüldü. Gençlik Federasyonu üyeleri yine ba¤›ms›zl›k slogan-

Bal›kesir’de
Dayan›ﬂma Gecesi
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, 11
Mart günü “Dayan›ﬂma Gecesi”
düzenledi. ﬁiirlerle baﬂlayan gecede, DEV-GENÇ’ten Gençlik Federasyonu’na gençli¤in mücadele
tarihi sinevizyonda gösterilirken,
yap›lan konuﬂmada gençlere mücadele ça¤r›s›nda bulunuldu. Ard›ndan Grup Direniﬂ’in türküleri
gençli¤in coﬂkusunu art›r›rken,
derne¤in Band›rma ﬁubesi’nin
Kafkas Oyunu ilgiyle izlendi.

lar›yla adliye önündeydiler.
“Ne ABD Ne Avrupa
Ba¤›ms›z Türkiye- ‹ﬂbirlikçili¤e Son”, “Ba¤›ms›zl›k ‹steyen Gençlik Yarg›lanamaz” yaz›l›
pankartlar taﬂ›yan ö¤renciler, duruﬂma öncesi yapt›klar› aç›klamada, 17
Ocak sald›r›s›n› hat›rlatt›lar. Hasibe
Çoban taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “bir kez daha ülkemizi ‘Avrupal›’laﬂma’ ad› alt›nda emperyalist tekellere peﬂkeﬂ çeken iﬂbirlikçilerin
suratlar›na ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n› hayk›r›yoruz” denildi. ‹ktidar›n polisinin 17 Ocak’ta kendilerine gaz
bombalar›yla sald›r›p 198 kiﬂiyi gözalt›na ald›¤›n› hat›rlatan Çoban
ﬂöyle konuﬂtu:
“DEV-GENÇ’ten ald›¤›m›z cüret
ve inançla ba¤›ms›zl›k gününe kadar mücadeleye devam edece¤iz.
Vatansever gençleri yarg›lama gafletine düﬂenler, devrimci gençli¤in
hesap soran ba¤›ms›zl›k iste¤ini daha milyonlarca kez duyacaklar. Bugün hala ba¤›ms›zl›k isteyenleri
yarg›lamak zorunda kal›yorlarsa;
bunca katliam›n, bask›n›n, zulmün,
gençli¤i yozlaﬂt›rma ve apolitikleﬂtirme politikalar›n›n iflas etti¤inin
kan›t›d›r. On y›llard›r “Tam Ba¤›ms›z Türkiye” slogan› ile yürüyoruz.
Bu yürüyüﬂü durdurmaya kimsenin
gücü yetmeyecek.”

Ba¤›ms›zl›k ‹steyen
Gençli¤e Ceza!
Gençlik Federasyonu üyelerinin
yarg›lanmas›na saat 10:00 s›ralar›nda baﬂland›. Duruﬂmay› izlemek isteyen ö¤renciler keyfi ﬂekilde engellenirken, mahkeme önünde sloganlar, marﬂlar hiç susmad›.
Mütaalan›n okunmas› ve verilen
aran›n ard›ndan; U¤ur Eyilik ve
Musa Kurt’a 5 y›l 6 ay hapis cezas›
ve tutukluluklar›n›n devam›na karar
verildi. Tutuksuz yarg›lanan Mert
Kavak, Fatih Beygirci, Onur Özde44
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mir, Hasan Baklac› ve Ekrem Kaya’ya ise, 10 ay hapis cezas› verildi.
Cezalara gerekçe olarak; “yasad›ﬂ›
örgüt propagandas› yapmak, gözalt›nda hücre duvarlar›na örgüt slogan› yazmak, polise mukavemet etmek” gösterildi.
Mutkili Aliler’in düzeni, ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤i cezalarla susturaca¤›n› düﬂünürken, mahkeme
ç›k›ﬂ›nda yap›lan aç›klamada, baﬂaramayacaklar› bir kez daha hayk›r›l›yordu. Hasibe Çoban, bir ülke ba¤›ms›z de¤ilse, adaletine de güvenilmeyece¤ini hat›rlatarak, “Ama
halk›n adaleti vard›r. Bizler DEVGENÇ’lilerin mirasç›lar›y›z. Denizler’in, Mahirler’in, Ulaﬂlar’›n, Sinanlar’›n, Sabolar’›n evlatlar›y›z.
Zehra’n›n, Eyüp’ün, ﬁengül’ün devretti¤i bayra¤› gururla taﬂ›yoruz.
Ülkemiz emperyalistlere peﬂkeﬂ çekiliyor. Karﬂ›s›nda bizler var›z. Buradan halk›m›za söz veriyoruz. Özledikleri ba¤›ms›z, özgür bir ülkeyi
bizler kuraca¤›z. Gençlik Federasyonu olarak ba¤›ms›zl›k için mücadeleye devam edece¤iz” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan “Mahir,
Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” ve “Yaﬂas›n Halk›n Adaleti”
sloganlar› hayk›r›ld›.

Ceza Protesto Edildi
Mersin'de Gençlik Federasyonu
üyeleri, arkadaﬂlar›na destek vermek ve ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünün
sürece¤ini hayk›rmak için, 13 Mart
günü Taﬂbina önünde aç›klama yapt›lar. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
pankart› ve "Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z Türkiye" dövizlerinin aç›ld›¤› eylemde konuﬂan Özkan Kay›kç›; "bir kez daha hayk›r›yoruz, bizler ba¤›ms›zl›k ve demokrasi yolunda emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi
AKP iktidar›n›n her türlü sald›r›s›na
karﬂ› mücadelemize devam edece¤iz" dedi.

Karanfilsiz
Kalmayacaklar

Karlar erimeye baﬂlam›ﬂt›. Dallara su yürüyor,
topraktan hayat f›ﬂk›r›yordu. Do¤a üzerindeki beyaz örtüsünü at›yor, sanki
sabah mahmurlu¤undan
kurtulmak istermiﬂçesine
k›p›rdan›yordu.
Bir a¤aç tomurcu¤a
duruyor, bir baﬂkas› çiçekleniyordu. Do¤a y›kan›yor, ar›n›yor, toprak suya doyuyordu. Irmaklar
coﬂkun, köpük köpük ça¤›lday›p denizlere yürüyordu.
K›rlang›çlar
sökün
ediyor, kulaklar›n pas›n›
silmek için, daha güneﬂ
do¤madan konsere baﬂl›yorlard›, do¤a her Mart’ta böyle canlan›yordu.
Her baharda ayn› gün bir ana a¤›r
ve hüzünlü ad›mlarla otobüs gar›n›n
yolunda oluyordu. Ne karlar›n eridi¤ini, ne de do¤an›n canland›¤›n› farkediyordu. Güneﬂ onun buz kesmiﬂ yüre¤ini eritemiyordu. Kuﬂ seslerinin
fark›nda bile de¤ildi. Ve her baharda
kalbinin s›z›s› bütün vücudunu sar›yordu.
- O¤lum Ankara’ya bir bilet ver.
- Hangi saate olsun teyze?
- Sabah varsam iyi olur.
Paran›n üstünü al›p a¤›r hareketlerle cüzdan›n›n içine yerleﬂtirdi.
Biraz gezindi, oyaland› otogarda.
Vakit gelip çatt›¤›nda el çantas› ve
elindeki poﬂetle otobüse bindi. Derinden derine yüre¤i s›zlayan yaﬂl› kad›n
çevresindekilere gülümsemeyi al›ﬂkanl›k haline getirmiﬂti. Yan›nda oturan genç k›za da gülümsedi.
- Nereye k›z›m?
- Ankara’da oturuyorum, ailem ‹stanbul’da, ziyarete gelmiﬂtim... Sen
kime gidiyorsun teyze?
Sustu, ne diyece¤ini bilemedi ilk
anda. Sonra belli belirsiz
- O¤luma, dedi.
Daha fazla konuﬂmak istemiyordu.
Yeni bir soruyla yüzyüze gelmemek
için baﬂ›n› çevirdi, cama dayad› ve
gözlerini kapad›. Bir an tereddüt etti.
Genç k›za söylese miydi niye gitti¤i-

ni? “Yok, yok” dedi içinden. Ya densizin biriyse ve bir laf söylerse? ‹ki
y›ld›r s›k rastlan›yordu böylelerine.
Ya aç›ktan laf söylüyorlar ya da inceden inceye imal› laflar söylüyorlard›.
En çok da bu sözler yaral›yordu onu.
Oysa bir zamanlar herkes el üstünde
tutuyordu kendini. Rüzgara göre yönünü de¤iﬂtirenler, sahte dostlar bir
bir uzaklaﬂm›ﬂt› anlaﬂ›lan.
Düﬂündükçe daha derinlere dal›yordu. Yan›ndaki k›z›, otobüste oldu¤unu unutmuﬂtu bile.
Asker postallar› gölge düﬂürmüﬂtü
gönencine. ‹ki y›l geçmiﬂti aradan.
Rap-rap rap-rap... Kendinden olmayan herkes ezilmeliydi. Rap-rap
rap-rap... Devrimciler daha fazla...
Umut ezilmeliydi.
Rap-rap rap-rap... Kanatlanmamal›yd› düﬂlere do¤ru yürekler.
Rap-rap rap-rap... Kitap ezilmeliydi, düﬂünce, fikir...
Rap-rap rap-rap.. Cesaret ezilmeliydi, yi¤itlik, mertlik de...
Rap-rap rap-rap!!!
Peki ezilebilmiﬂ miydi her ﬂey?
Bilmiyordu. Tank paletleri, iﬂkence
tezgahlar› her ﬂeyi ezip yoketmeye
muktedir miydi? Ya yüre¤indeki bu
s›cac›k sevgi? Ya milyonlarca insan›n
yüre¤indeki umut? Topra¤›n görünmez derinliklerinde biriken öfke? Belki de yüreklerindekileri aç›¤a ç›karacak bir güç bekliyordu insanlar.
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Tanklardan, postal
seslerinden, metalik sesler eﬂli¤inde beyinlerine
nüfuz eden askeri bildirilerden, iﬂkencelerden
korkuyordu insanlar. Torununa amcas›n› anlatam›yordu uzun uzun. Evdeki esrar perdesini sezen çocuk s›k s›k sorar
olmuﬂtu.
- Baba, hani amcam
gelecekti? Anne, amcam›
vurdular m›? Babaanne
amcam› vuranlar kim?
Anlatam›yordu her
ﬂeyi. Neymiﬂ efendim,
çocuk
etkilenirmiﬂ.
Onun yan›nda amcas›ndan hiç sözedilmiyordu.
Önemsemez görünüyordu ama ana
yüre¤i içten içe isyan ediyordu.
Yine dal›p gitmiﬂti o günlere. Sanki dün gibiydi... O günün ayr›nt›lar›n›
o kadar çok okumuﬂ, kafas›nda o kadar tekrarlam›ﬂt› ki, her and›¤›nda
kendini orada gibi hissediyordu. Daha
29 Mart gecesinden gelmiﬂlerdi K›z›ldere Köyü’ne. Sabaha yak›n çember
iyice daralm›ﬂt›. Art›k muhtar›n evinde olduklar› biliniyordu.
- Teslim oluuun!
- Teslim olursan›z hiçbir ﬂey yap›lmayacak, söz veriyoruz.
- Teslim olmayaca¤›z, siz kuﬂatmay› kald›racaks›n›z. Bütün dünyan›n
gözü kula¤› burada. ﬁartlar›m›za uymazsan›z ‹ngilizleri vuraca¤›z.
- Teslim olun!
- Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik!
Kerpiç evde hep bir a¤›zdan marﬂ
söyleniyordu. “Gün do¤du hep uyand›k / siperlere dayand›k...” Aralar›ndan Mahir’in sesini seçiyordu sanki...
Kerpiç ev ateﬂ alt›ndayd›, birer birer düﬂüyordu Adal›lar. En baﬂta da
onun Adal›s›, ci¤erparesi düﬂmüﬂtü...
Otobüsün durdu¤unu farketmedi.
Mola verilmiﬂti.
- Teyze teyze... diye seslendi yan›ndaki genç k›z.
Uykudan uyanm›ﬂ gibi derin düﬂüncelerinden s›yr›ld›. Bacaklar› ﬂiﬂmiﬂti, ayakkab›lar›n› giymekte zorlan-

d›. Genç k›z baﬂ›nda bekliyordu, otobüsten inerken yard›m etti. Suçluluk
duygusuna kap›lm›ﬂt›. Belki de iyi bir
insand› bu genç k›z.
Bolu Da¤›’nda henüz k›ﬂ hüküm
sürüyordu. Puslu, dumanl› da¤ zor geçit veriyordu arabalara. So¤uk iliklerine iﬂledi. Ancak otobüs Ankara’ya
yaklaﬂt›¤›nda yaﬂl› kad›n biraz ›s›nabildi, gevﬂedi. Yan›ndaki k›z da uyan›kt›. Birazdan terminale girecekti
otobüs. Yolcular hafiften hareketlendi. ‹nmeden önce k›za
- O¤lumun mezar›na gidiyorum.
K›z›ldere’de askerler vurmuﬂtu onu,
dedi. K›z ﬂaﬂk›nd›. Hayretle,
- Ya öyle mi? dedi.
Sonra ayr›ld›lar birbirlerinden. K›z›n dostça m›, düﬂmanca m› bir tepki
verdi¤ini bir türlü anlayamad›. Belki
da sadece ﬂaﬂk›nl›kt› yaﬂad›¤›.
Terminalin ba¤r›ﬂ ça¤r›ﬂ›na ac› ac›
feryad eden arabesk kasetlerin sesi eﬂlik ediyordu. Kendisini karﬂ›lamaya
gelen tan›d›k yüzler gördü, sevindi.
Kendisinden daha genç kad›nlard›
bunlar. ‹ki senedir onlar da onunla beraber mezar ziyaretine geliyordu.
Misafirlerini sayg›yla ve güleryüzle karﬂ›lad› terminalde bekleyen kad›nlar. Aralar›nda ufak bir tart›ﬂma oldu¤u farkediliyordu.
- Bu akﬂam bizde kals›n, yar›n Leyla ablan›n yan›na ben götürürüm.
- ‹kinci gün de bize gideriz, dedi
bir baﬂkas›.
Belli ki misafirlerini aralar›nda
paylaﬂam›yorlard›. Herkes kendi evine götürmek istiyordu. Araya girmek
zorunda kald›. Birine dönerek,
- Bu gece sizde kalay›m. Leyla han›mlara daha yak›n sizin ev. Yar›n
onun yan›na gidece¤im. Sonra da duruma göre ayarlar›z, dedi.
Gitmek istedi¤i ev, bir zamanlar
o¤lunun okudu¤u Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin hemen yan›baﬂ›ndayd›.
Geçen y›l da o evde kalm›ﬂ, o¤lunun ayak bast›¤› yerlere ayak bast›¤›
hissine kap›lm›ﬂt›. Asl›nda karﬂ›layanlar da neden hemen o eve gitmek istedi¤ini biliyor ama bunu farkettirmiyorlard›. Yaral› bir anan›n yaras› kanas›n istemiyorlard›. ‹tirazs›z kabul
ediyor, “tamam, yar›n da biz gelir se-

ni al›r›z” diyorlard›.
Taksi Cebeci’ye do¤ru ilerliyordu.
‹ﬂte Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin
önünden geçiyordu. Bir tan›d›¤› görmüﬂ gibi ilerleyen taksiden dönmüﬂ,
geriye bak›yordu.
Okul y›ll›¤›nda o¤lu için yaz›lanlar gelmiﬂti akl›na. “Kütüphane faresi” demiﬂlerdi o¤lu için. O¤lunun çal›ﬂkanl›¤› gururunu okﬂam›ﬂt› hep.
Kap›y›, gelenleri heyecanla bekleyen bir genç k›z açt›. Mahir Çayan’›n
annesini ilk kez görecek olman›n heyecan›n› yaﬂ›yordu Ceren. Okul ç›k›ﬂ›
koﬂar ad›m eve gelmiﬂti, lisede okuyordu.
Gelen tonton bir teyzeydi. K›sa
boylu ve toplucayd›. K›sa kesilmiﬂ
dalgal› saçlar› yandan bölünmüﬂ olsa
da saçlar› isyan eder gibiydi. Beyaza
yak›n k›rlaﬂm›ﬂt›. ‹lk bak›ﬂta Mahir’e
benzetemedi onu genç k›z. Elini öpmek istedi ama yaﬂl› kad›n çekti elini.
Genç k›z›n saçlar›n› okﬂad›.
O gece birçok yerden telefon geldi, birçok yere telefon ettiler. Sabah
Hüdai Ar›kan’›n annesi Leyla teyzelere gidilecek, oradan da Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na gidilip, mezarlar›n bak›m›
yap›lacak ve ertesi günkü ziyarete haz›rlanacakt›. Bir önceki y›l da ayn› biçimde yapm›ﬂlar ve 30 Mart günü de
ziyarete gitmiﬂlerdi.
O günün akﬂam› Ceren, Naciye
teyzesini beklemiﬂ ama birkaç gün daha kendilerine gelemeyece¤ini ö¤renmiﬂti. Oysa onunla o¤lu hakk›nda konuﬂmay› çok istiyordu. ‹lk gece f›rsat
bulamam›ﬂt›.
Evde teyze için etekler dikildi, fularlar al›nd›, ‹stanbul’a yolcu ederken
verilecek hediyeler haz›rland›.
Naciye teyze ile Leyla teyzenin
nas›l böyle güzel anlaﬂt›klar›na herkes
ﬂaﬂ›r›rd›. H›rç›n ve aksi Leyla teyzeyle anlaﬂabilmek zordu. Paﬂa sülalesinden olmakla övünen Leyla teyze, o¤lunun neden devrimci oldu¤una bir
türlü ak›l s›l erdiremezdi.
- Bak Naciye han›m, derdi. Hüdai
aç de¤il, aç›kta de¤ildi. Devrimcilik
yoksullar›n iﬂi. Bir sürü kar›nlar›n›
doyuramayan, kendini savunamayan
aç ç›plak insan var. Onlar u¤raﬂsalard› yoksulluk belas›yla. Bak gene cun46
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ta geldi, kimsenin g›k› ç›km›yor. Olan
bizim çocuklara oldu.
Söz Hüdai’den aç›ld› m›, kimseye
f›rsat vermeden öfkeli konuﬂmas›n›
tamamlard› Leyla teyze.
- Naciye han›m ben biliyorum Hüdia niye bu yolu seçti...
Leyla Han›m’›n hiddetinin yat›ﬂmakta oldu¤unu farkeden Naciye han›m, sanki ilk kez dinliyormuﬂ gibi
sorard›:
- Niye?
- Arkadaﬂlar›n› severdi benim o¤lum. Bir defa bir k›z arkadaﬂ›yla beraber geldiler eve. Bir masan›n baﬂ›na geçip saatlerce yaz›p çizdiler. Üstünden baﬂ›ndan belli, k›z fakirdi. Olsun yine de kan›m kaynad›. Hüdai’yi
bir kenara çekip dedim ki, bu k›z› bana gelin getir. “Sus anne duyacak
ﬂimdi, o benim yoldaﬂ›m” dedi.
Fukaralar› sevmedi¤ini söylerdi
Leyla teyze. Hüdai’nin devrimcili¤inden, ölümünden fakirleri sorumlu tuttu¤u için böyle söylerdi biraz da. Ama
Naciye teyze bilirdi ki, Leyla han›m
ne kadar devrimcilere laf söylese de
birebir karﬂ›laﬂt›¤›, tan›d›¤› tüm devrimcileri severdi. Onlar dürüst, sözünün eri, s›cakkanl›, temiz ve namusluydular. Di¤erlerinin suçu, onunla
karﬂ›laﬂmam›ﬂ olmalar›yd›.
- Arkadaﬂ canl›s›yd›, can›n› verirdi
onlar için, dedi.
Hüdai’yi K›z›ldere’ye götüren sebepleri iyi biliyordu. Belki de bu yüzden arkadaﬂlar›n› ne kadar çok sevdi¤ini adeta kelimelerin üzerine basa
basa söylüyordu.
***
Hüdai, Mahir ve yoldaﬂlar›n›n K›z›ldere serüveninde Deniz, Hüseyin
ve Yusuf’un idamlar›n› durdurma çabas› vard›. Sadece kendi hayatlar›n›
sürdürme çabas›nda de¤ildi onlar.
Ucunda ölüm olsa da yapabileceklerini yapacaklard›. 1972’nin Türkiyesi’nde ne yap›lacaksa zaten sadece de
onlar yapabilirdi. 26 Mart’ta Ünye
Radar Üssü’nde çal›ﬂan 3 ‹ngiliz teknisyenini kaç›rd›lar.
O güzel insanlar, o ak›ll›, o tertemiz çocuklar› öldürülmüﬂtü iﬂte ondan sonra. Peﬂlerinden de o üç çocuk
idam edilmiﬂti.

Aradan y›llar geçmiﬂti. Ve bir 30
Mart’ta daha anneleri evlatlar›n›n baﬂucuna gidecekti. Kendilerini art›k
Denizler’in de annesi say›yorlard›.
Ayn› çiçeklerden onlar›n mezarlar›na
da b›rakacaklard›.
30 Mart’tan bir gün önce Mahir’in
okulunun yan›ndaki eve, Cebeci’ye
gitti Naciye Han›m. O gece haz›rlanan hediyelerini de vermiﬂlerdi ona.
Ailenin onu memnun etmek için elinden geleni yapmas› yaﬂl› kad›n› mutlu
etmiﬂti. Etraf›ndaki aile fertlerine tatl›
tatl› gülümsüyordu. Bu sevgi ve sayg›
ayn› zamanda Mahir’eydi biliyordu.
Evin liseli k›z› Ceren yan›na geldi.
Sohbet etmek istedi¤i belliydi.
- Dikiﬂ dikmek zor olmuyor mu?
dedi.
Naciye teyzenin dikiﬂ dikerek geçimlerine katk›da bulunmaya çal›ﬂt›¤›n› biliyordu.
- Zor de¤il, her yaﬂta çal›ﬂmak gerek. ‹nsan›n u¤raﬂacak bir iﬂi olmazsa
her yan›n› dert tasa sarar...
Mahir’in kardeﬂinden, gelininden,
torunundan sözetti sonra. Kendi yaﬂ›t›yla sohbet eder gibiydi. Rahatça içini açmas› Ceren’in de hoﬂuna gitmiﬂti. Kanepede iyice yak›n›na sokulmuﬂtu. Naciye teyzesi arada bir,
- Yaa k›z›m, diyor, k›sa saçlar›n›
okﬂuyordu.
- Mahir’i sever miydin? diyerek
sözü esas konuﬂmak istedi¤ine getirmiﬂti. Cevab› belliydi ama yine de o
anda soracak bir ﬂey gelmemiﬂti akl›na. Mahir’i, ad›na yak›lan türküleri
çok dinlemiﬂ, söylemiﬂti, ama annesinden dinlemek istiyordu. Ac›s›n›
paylaﬂan bir yüre¤in oldu¤unu bilmesini istemiﬂti.
- ‹lk baﬂlarda o¤lum yapma-etme
diye çok yalvard›m. Baﬂka insanlar›
benden çok seviyor diye düﬂündüm.
Teslim olmas›n› ö¤ütledi¤im zamanlar da oldu. ﬁimdi çok piﬂman›m. Vurulduktan sonra onun de¤erini daha
iyi anlad›m. Hep gurur duydum onunla, daha yak›ndan tan›d›m. Baﬂka bir
çocuktu o, çok baﬂkayd›...
Birgün tiyatroya gitmiﬂtim. Evlad›mdan dolay› sayg› duyuyorlard› bana, el üstünde tutuyorlard›. Ad›m›
anons ettiler tiyatro baﬂlamadan.

Sahneye ça¤›rd›lar. K›z›ldere için sayg› duruﬂuna ça¤›rd›lar. Bütün salon
kalkt›, yumruklar›n› kald›rd›. Çok gururland›m ben de kald›rd›m. Mikrofonu uzatt›lar zor konuﬂtum. “O¤lumun
yolundan yürüyen herkes benim evlad›md›r. Onunla gurur duyuyorum”
dedim. Alk›ﬂtan salon inledi. Mahir
“a¤lama anne” derdi. Kendimi tutamad›m. Gözümden yaﬂlar boﬂand›.
Ceren ses ç›karmadan dinliyordu.
- Yaaa k›z›m, böyle oluyordu o zamanlar. Ama 12 Eylül’den sonra çok
ﬂey de¤iﬂti. Zaten gençleri hep hapse
att›lar. Kalanlar›n ço¤u da korkuyor.
Onlara da bir ﬂey diyemiyorum. A¤z›n› açan› iﬂkenceye sürüklüyorlar.
Söyledikleri liseli k›z› çok etkiliyordu. Devrimcilerin, Mahirler’in izini sürmek istiyordu ama bunu nas›l
yapaca¤›n› pek de bilmiyordu. Etraf›nda mücadele eden kimseler de yoktu. O da duygular›n› yaﬂl› kad›nla
paylaﬂmak istemiﬂti. Ama söyleyecek
fazla bir söz bulam›yordu.
- Mahir ölmedi teyze. Biz onu yaﬂataca¤›z.
Koca bir yumru dayanm›ﬂt› bo¤az›na, daha fazla konuﬂamad›. Gözyaﬂlar›n› saklamay› baﬂarm›ﬂt›, devrimci
olmak isteyen birinin a¤lamas›n› ay›p
say›yordu. Söylediklerine içten inan›yordu. “Biz” demekle 1980 sonras›n›n
gençli¤ini kastediyordu.
Yaﬂl› kad›n›n da gözleri yaﬂarm›ﬂt›. Kolunu boynuna dolay›p genç k›z›n baﬂ›n› gö¤süne bast›rd›.
- Art›k böyle gençlerin olaca¤›n›
pek sanm›yordum, benim güzel k›z›m,
siz çok yaﬂay›n, deyip baﬂ›n› öpüyordu Ceren’in.
Sehpaya meyveler konmuﬂtu. Evdekiler onlar›n bu haline tak›lmadan
edemediler.
- Naciye teyzenle ‹stanbul’a gönderelim seni.
- Tamam giderim, dedi genç k›z.
- Götürürüm valla dedi yaﬂl› kad›n.
Meyvelerini yedikten sonra biraz
erken yatt›lar. Sabah erkenden gideceklerdi Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’na. Ancak sabaha do¤ru uyuyabildi genç k›z.
Kendisini mezarl›¤a götürmeyeceklerini biliyordu. Türlü türlü senaryolar
üretti uykuya dalmadan önce.
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Sabah kahvalt›dan sonra ziyarete
gidecek olanlar kap›n›n dibindeki ask›l›ktan mantolar›n› al›yor, ayakkab›lar›n› giyiyorlard›. Genç k›z da ceketini ald›. Giyinirken gözler ona çevrilmiﬂti. Haz›rlan›p mecbur b›rakmak istiyordu onlar›. Hiç yüzlerine bakm›yordu bile.
- Hayrola sabah›n köründe nereye? diye sordular hafif alayl›. Niyetini
anlam›ﬂlard›.
- Ben de gelmek istiyorum, dedi
aç›kça.
Bu sefer gözler yaﬂl› kad›na dikildi.
- Olmaz k›z›m. Bugün oralarda polisler dolan›p durur. Sen gençsin, gözalt›na al›rlar. Bak biz yaﬂl›lar gidiyoruz, gençleri götürmüyoruz yan›m›zda.
Al›nm›ﬂt› Ceren, ama bir ﬂey demedi. Sessizce ceketini geri ç›kart›p
ask›ya ast›.
Birkaç yaﬂl› kad›n daha o sabah
mezarl›¤›n kap›s›nda buluﬂtular. Ellerindeki çiçek ve karanfilleri b›rakmak
için yaklaﬂt›klar›nda Mahir’in mezar›n›n üstünde karanfiller gördüler. O sabah birileri kendilerinden erken gelmiﬂ ve K›z›ldere ﬂehitlerinin mezarlar›na karanfiller b›rakm›ﬂt›.
ﬁehitlerin anneleri bak›ﬂt›lar, gururla tebessüm ediyordu bak›ﬂlar›.
- Seni buraya koyan ele kurban
olay›m, deyip mezar›n üzerindeki karanfili okﬂad› usulca Naciye han›m.
Her ﬂeyi ezip geçemeyecekti demek
ki tank paletleri. Sabah evde biraz k›r›lm›ﬂ b›rakt›¤› Ceren, buraya kendilerinden önce gelen Cerenler, onlar da
evlatlar› gibiydi.
2000’li y›llarda bir ölüm orucu direniﬂçisi ﬂehit düﬂmeden k›sa süre önce ﬂöyle diyordu:
“Hiçbir devrim ve sosyalizm düﬂü
boﬂuna kurulmad›. Hiçbir ac› boﬂuna
yaﬂanmad›. Buna inand›m, bu inanç
ve güçle yürüdüm. Son sözümü militanca söyleyece¤im. K›p›rt›s›z yat›yor,
konuﬂam›yor olsam da içimden hayk›raca¤›m: Mahir, Hüseyin Ulaﬂ...”(*)
(*) Gülnihal Y›lmaz
(Bu öykü, gerçek an›lardan yola
ç›k›larak yaz›lm›ﬂt›r. Uﬂak Hapishanesi’nde ç›kar›lan Sevgi Dergisi’nin
Nisan 2005 say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.

AB Potas›nda ‘Türkiye’nin Kürt Meselesi’ Konferans›

AB Çözemez, Devrim Çözer!
Helsinki Yurttaﬂlar Derne¤i ve
Empati Grubu’nun birlikte düzenledi¤i “Türkiye’nin Kürt Meselesi”
konulu konferans, 11-12 Mart günlerinde Bilgi Üniversitesi Dolapdere
Kampusü’nde yap›ld›.
Avrupa Birlikçi STK’lar içinde
yeralan düzenleyiciler; konferansa
kat›l›mc›lar› da buna göre belirlemiﬂlerdi. Düzeniçi farkl› düﬂüncelerden dahi kat›l›mc›lar ya yoktu ya da
“vitrin süsü” durumundayd›. PKK
tart›ﬂ›l›yordu, ama PKK’nin düﬂüncelerini dile getirecek kimse yoktu.
B›rak›n PKK’yi, DTP dahi resmi
olarak ça¤r›lmam›ﬂ, Ahmet Türk ‘eski milletvekili’ s›fat›yla lütfen davet
edilmiﬂti. “PKK’siz çözüm” dayatmas›ndan “DTP’siz de çözüm” dayatmas›na gelindi.
Kürt sorununun çözümüne iliﬂkin
devrimci düﬂüncelerin ise hiç yeri
yoktu bu konferansta. Bu ise, “çözüm” iddias›n› baﬂtan yoketmekti.
Hal böyle olunca, “kendi çal›p
kendi oynayan” düzenleyicilerin istedi¤i “çözüm” ön plana ç›kt›. “Çözüm”; Avrupa Birli¤i’ndeydi, üyelik
çerçevesinde kültürel haklar halledilecek, Kürtler bir halk olarak de¤il,
“bireyler” olarak haklar›n› alacaklard›. M. Ali Birand ve birço¤u,
“AB'nin d›ﬂ›nda Kürt sorununun
çözülece¤ine inanmad›klar›n›” belirterek, gayet aç›k ﬂekilde, konferans›n amac›n› da ortaya koydu.
Fuat Keyman’dan Hasan Cemal’e, Birand’dan Murat Belge’ye,
Mehmet Altan’dan Ali Bayramo¤lu
ve Bask›n Oran’a; konuﬂmac›lar›n
geneli, Kürtler üzerindeki bask›lara,
kimi demokratik taleplerine de¤inirken, “çözüm” noktas›nda getirip
ba¤lad›klar› yer, Kürt halk›n›n demokratik taleplerini sahiplenmeleri
konusundaki samimiyetlerini de sorgular nitelikteydi.
Bir demokrat›n, “ﬂiddete son
ver” ça¤r›s› yapaca¤› ilk adres, egemen olan güçtür, devlettir. Ancak,

konferansta istisnalar› d›ﬂ›nda neredeyse tüm konuﬂmac›lar, PKK’nin
önkoﬂulsuz silah b›rakmas› konusunda hemfikirdiler. Ahmet Türk’ün,
“üç aﬂamal›” önerisini de¤erlendiren
Hasan Cemal bu kesimlerin (AB’ciler) düﬂüncelerini rafine bir ﬂekilde
ﬂöyle dile getiriyordu:
“Bir yana PKK’y› koyan... Öbür
yana da devleti... ‹kisini pazarl›k sürecine sokan bir bak›ﬂ aç›s›... Ankara’n›n hakl› olarak ne diyece¤ini
(“Terör örgütüyle pazarl›k olmaz!”)
bilerek böyle bir yol haritas› ortaya
atman›n bir yarar› yok.
Ezberi bozmak laz›m! PKK, önce silahlar› ebediyen gömer, silah ve
ﬂiddetten vazgeçti¤ini aç›klar. Süreç,
bundan sonra baﬂlar. AB ﬂemsiyesi
alt›nda demokrasi ve bar›ﬂ içinde
yaﬂan›labilir. Türklerin de Kürtlerin
de AB demokrasi bayra¤›na daha s›k› ba¤lanmal› diyorum."
Bu bak›ﬂta sorunu yaratan oligarﬂi yok, zerre kadar demokrat bir tav›r
yok. Ony›llard›r PKK silahl› mücadele verdi¤i için mi, Kürt sorunu çözülmüyor? Kürt halk›n› katleden,
asimile ve inkar eden bir devleti
“hakl›” görmek, nas›l bir ayd›n olmakt›r, çözümden sözetmektir?
PKK’ye “silah b›rak” ça¤r›s›n›n
oda¤›nda oldu¤u bu “kampanya”
uzun süredir devam etmektedir. Kürt
milliyetçi hareketini bölüp parçalama, kendi çizgilerini itirazs›z kabul
eden bir hareket yaratma, Kürt ayd›nlar›n› PKK’ye karﬂ› k›ﬂk›rtma,
DTP üzerinde bask› kurma gibi
birçok yöntemin kullan›ld›¤› bu
kampanyan›n sahibi, Avrupa’d›r.
Her türden Avrupa Birlikçi taraf›ndan yürütülmekte ve temelde oligarﬂinin, Kürtler’i bir ulus olarak tan›mama, kaderlerini tayin hakk›n› reddetme politikas› ile paraleldir. Oligarﬂi ile AB aras›ndaki fark, öze iliﬂkin de¤ildir.
Avrupa Birli¤i potas›nda tart›ﬂ›lan her “çözüm”, çözümsüzlüktür.
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Kürt ulusunun kendi kaderini tayin
hakk›n›n yerini, dil, yay›n gibi haklarla üzerini örtmektir. Belirtmeliyiz
ki, Avrupa’ya ve AB’cilere bu zeminde politika yapma olana¤›n› veren, Kürt milliyetçili¤inin kendisidir,
bu sayfalarda eleﬂtirilen politikalar›d›r. Ne ad›na yap›l›rsa yap›ls›n bu
politikalar›n kime hizmet etti¤i art›k
görülmek durumundad›r.
Konferans›n ›ﬂ›k tuttu¤u bir baﬂka gerçek, Türkiye’de ayd›n kavram›n›n ne denli dejenere edildi¤i,
egemen gücü, zorbay› savunan bir
ayd›n anlay›ﬂ›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmak
istendi¤idir. Devleti eleﬂtireni dahi,
dönüp PKK’yi daha fazla eleﬂtirmekte, “ﬂiddete karﬂ› olmaktan”,
ezilenlerin ﬂiddetini öncelikli olarak
anlamaktad›r. “Kürt demokratlar›
PKK’n›n demokratik çözüm içinde
yerinin olmad›¤›n› ilan etmeli” (Ahmet ‹nsel) gibi bölme-k›ﬂk›rtma operasyonuna gönüllü kat›lan bir ayd›n
pespayeli¤i var karﬂ›m›zda.
Ezilenin direnme hakk›n› savunmak gibi demokratl›¤›n en temel k›staslar› yok. Dilinden, (Kürt ayd›n›n›
PKK’ye karﬂ› k›ﬂk›rtma amaçl›),
“Ayd›n demek, ba¤›ms›z düﬂünebilen
insand›r” (Hasan Cemal) sözleri
düﬂmez, ancak asla gerçek bir ba¤›ms›zl›kç› olamazlar. Bir ayd›n her
ﬂeyden önce ba¤›ms›zl›kç›d›r. “ﬁu
emperyalistin ﬂemsiyesi alt›na girelim” diye bir halka esareti önermez.
Bu anlay›ﬂ özellikle Avrupa Birli¤i
süreci ile geliﬂtirilmiﬂ ve meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ne idü¤ü belirsiz bir “demokrasi” kavram›, bütün sorunlara
“çözüm” diye ortaya at›l›r olmuﬂtur.
“Kimin demokrasisi” gibi en temel
sorular dahi yoktur. Bir halk›n kendi
kaderini tayin etme hakk›n› savunmayan bir ayd›n kimli¤i, sorgulanmak durumundad›r.
Sonuç olarak, bu konferans Avrupa’n›nd›r, çözümsüzlü¤ün öteki
adresinin “çözüm” diye pazarlanmas›na hizmet etmektedir. Ne emperyalistler ne milliyetçilik çözemez. Hatta, sa¤lanaca¤› söylenen demokratik
haklar›n dahi içini boﬂalt›r emperyalizm. Tek çözümün devrim oldu¤u
her geçen gün daha da billurlaﬂmaya
devam edecektir.

not düﬂüyoruz

‘Biz devletten geliyoruz’

✔ Tekellerin aday› AKP’li doktor

Hukuksuzluk
baﬂka nereden gelecekti!

“‹stanbul Tabip Odas› seçimlerinde ASET adl› ilaç
firmas›n›n, AKP’ye yak›n olan Hekim Haklar› Derne¤i’ne oy versinler diye baz› doktorlar›n aidatlar›n›
ödedi¤i ortaya ç›kt›.” (Hürriyet, 14 Mart)
Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, IMF patentli ‘sa¤l›k reformu’na karﬂ› ç›kan tabip odalar›n› “doktorlar› temsil etmeyen ideolojik yap›” olarak nitelendiriyordu.
Demek ki AKP, tabip odalar›n› ideolojik olmaktan
böyle ç›karmak istiyor. ‹laç tekellerinin, tabip odalar›n›n yönetimine AKP’lilerin gelmesini bu kadar çok
istemeleri, bu hükümetin tekellerle olan iliﬂkilerine,
onlara sa¤lad›¤› ç›karlara da yeterince ›ﬂ›k tutuyor.

Okmeydan›’nda Temel Haklar Derne¤i’ne gidip gelen Ozan K›z›ltaﬂ, 13 Mart günü polisler taraf›ndan kaç›r›larak ajanlaﬂt›r›lmak istendi. Ajanl›k teklifini reddeden K›z›ltaﬂ, dernek binas›nda 15 Mart’ta bas›n toplant›s› düzenledi. "Susurluk Devleti Ajanlaﬂt›rma Faaliyetlerine Devam Ediyor" pankart›n›n as›l› oldu¤u aç›klamada, konu ile ilgili bilgi veren dernek Baﬂkan› Musa
Aykanat, bu tür bask›larla ilk kez karﬂ›laﬂmad›klar›n›,
son da olmayaca¤›n›, ancak bu hukuksuzluklar karﬂ›s›nda y›lmad›klar›n›, y›lmayacaklar›n› belirtti.
Ozan K›z›ltaﬂ ise, iﬂyerine gelen iki kiﬂinin kendilerini “kargocu” olarak tan›tt›klar›n›, motorsikletlerinin
bozuldu¤unu, paketi almas› için parka gelmesi gerekti¤ini söylediklerini anlatt›. Parka gitti¤inde, iki kiﬂiyi daha bekler gördü¤ünü ve kendisiyle konuﬂmak istediklerini söylediklerini aktard›. K›z›ltaﬂ ﬂöyle devam etti:

✔ CIA iﬂkencelerine iﬂbirli¤i
CIA’n›n iﬂkence uçaklar›n›n Avrupa topraklar›n› kullanmas›na iliﬂkin, Avrupa Birli¤i’nde süren soruﬂturmada, Türkiye’den de bilgi istenmiﬂti. AB, Türkiye’nin verdi¤i bilgiyi yeterli bulmad› ve daha kaç
uça¤›n inip kalkt›¤›n› yeniden sordu. Türkiye için bu
iﬂbirli¤i s›radan, her zaman yapt›klar› bir ﬂey oldu¤undan, böyle bir soruﬂturmay› dahi gereksiz görüyor, geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Ony›llard›r halktan gizli
böyle kaç iﬂbirli¤i yürütüldü, kaç anlaﬂma imzaland›; hala meçhuldür. Bu nedenle, AB’yi de aldatmaya çal›ﬂmalar›nda ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.
Bu arada, CIA uçaklar›n›n sadece ‹stanbul’daki havaalanlar›n› kullanmad›¤›, 2002 y›l›nda Diyarbak›r’a
da inip kalkt›¤› ortaya ç›kt›.

Ahlaks›z teklife cevap: Biz onurlu insanlar›z
“Kim olduklar›n› anlayamam›ﬂt›m. ‘ﬁaﬂ›rd›n de¤il
mi? Biz devletten geliyoruz. Senin her ﬂeyini biliyoruz’
dediler. Annemin, babam›n adlar›n›, adresimi, kredi
kartlar›m›, borçlar›n›, ödeme takvimini ve ödemelerdeki aksamalara kadar her ﬂeyi söylediler. ‘Maddi durumunu biliyoruz, bize yard›mc› olursan sana bakar›z,
hiçbir maddi sorunun kalmaz, güvenli¤ini de al›r›z,
kendimizden daha iyi koruruz seni’ dediler. ‘Okmeydan› Temel Haklar’a gidiyorsun. Buraya kimler gelip
gidiyor, neler yap›yorlar? Bize bunlar› anlat yeter’ dediler. Ben de tek kelimeyle ‘hay›r’ dedim. “‹yi düﬂün”
dediler, tehdit ettiler. ‘Bugün olanlar› kimseye anlatma’ dediler. ‘M‹T misiniz’ dedim, ‘oras›n› boﬂver devlet adam›y›z’ dediler. ‘Düﬂün, Çarﬂamba günü saat
13.00'te yine burada ol’ diyerek randevu verdiler ve
‘olumlu cevapla gel’ dediler. Ben bunlar› reddettim.
Onursuz bir ﬂekilde yaﬂayacak insanlar de¤iliz biz.”
K›z›ltaﬂ'›n ard›ndan HHB avukatlar›ndan Ebru Timtik, “yap›lan tamamen hukuksuz bir gözalt›d›r” dedi.

✔ Baﬂbakanlar›n›n izindeler
Oligarﬂinin valisi ve ö¤retmeni, köylüyü “anan› da
al git” diye azarlayan baﬂbakan›n›n izinden yürüyor.
Gaziantep Valisi Süleyman Kamç›, 11 Mart’ta
Araban’da, ilçenin sorunlar›n› anlatan Sait Yerleﬂmiﬂ
adl› vatandaﬂ› “ﬂovmenlik yapma” diye tersledi. Yerleﬂmiﬂ, kalp krizi geçirerek hastaneye kald›r›ld›.
Ankara’da ise, Balgat Endüstri Meslek Lisesi’nde
10 Mart günü okuluna giden devrimci-demokrat bir
ö¤renci, ceketi olmad›¤› için okul kap›s›nda bekleyen bir ö¤retmen taraf›ndan durdurularak girmesi
engellendi. Ö¤rencinin, kendisinden önce ayn› ﬂekilde giren ö¤rencileri hat›rlatarak ›srar etmesi üzerine,
ö¤retmenin cevab› ﬂu oldu: “Bu iﬂ inada bindi. Seni
okula alm›yorum. (Küfür ederek) anan›n yan›na git.”

Essen'de Grev Çad›rlar› Ziyaret Edildi
Almanya genelinde grevler giderek yayg›nlaﬂ›yor.
Kamu iﬂçileri 10 eyalette grevi beﬂ haftad›r sürdürüyor. Anadolu Federasyonu Duisburg Temsilcili¤i'nden bir heyet 15 Mart günü Essen'deki grev
çad›rlar›n› ziyaret etti. "Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z›
‹stiyoruz!” yaz›l› önlüklerle, önce Adliye binas›
önünde grevdeki emekçileri ziyaret eden devrimciler, ard›ndan çok say›da Türkiyeli emekçinin de
çal›ﬂt›¤› Üniversite Klini¤i önündeki grev çad›r›n› ziyaret edip direnen iﬂçilere karanfiller verdiler.

✔ Çete yokmuﬂ!
ﬁ›rnak'›n Cizre ilçesi polisi, Newroz kutlamalar› için
baﬂvuruda neredeyse tüm sloganlara yasak getirdi.
Bunlar aras›nda, “Çeteler Yarg›lans›n, Türkiye Ayd›nlans›n” pankart› da var. Gerekçe ise ﬂu: “Türkiye'de çete yoktur.” Piﬂkinli¤in bu kadar›na pes!
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dünya
gençlik örgütleri, perﬂembe günü
büyük gösteriler düzenlediler. Sol,
komünist partilerin, iﬂçi sendikalar›n›n, liselilerin de kat›ld›¤› gösterilerde, tasar›n›n derhal geri çekilmesi istendi ve Baﬂbakan Villepin’in istifa sloganlar› hayk›r›ld›.
Eylemleri, Avrupa ve Türkiye
bas›n› taraf›ndan “t›pk› ‘68
gibi” yorumlar›na neden oldu. Hükümetin koltu¤unu sallamaya baﬂlayan eylemler ﬂu anki niteli¤i ve siyasi yap›s› gere¤i böyle nitelenemese de, emperyalistlerin gençli¤in radikalizmini öldüremediklerini net olarak göstermiﬂtir. T›pk›
Banliyölerdeki isyanda oldu¤u gibi.
Hükümet ve patronlar; “gençlere
iﬂ bulma sözü”, “yasada yeni düzenleme yap›labilir” gibi rüﬂvetlerle
eylemleri durdurmaya çal›ﬂ›yor, uzlaﬂmay› devreye sokmak istiyor.
Frans›z gençli¤i ise kararl›.
Eylemler akademik olmaktan
öte, do¤rudan eme¤in sömürüsünü
yo¤unlaﬂt›ran bir yasaya karﬂ› geliﬂti. Gençlik gelece¤inin mücadelesini veriyor ve gençli¤in s›n›f hareketi ile bütünleﬂmesi aç›s›ndan ö¤retici bir deney sunuyor.
Bu eylemler, gerek Fransa’da
gerekse Avrupa çap›nda her gün yay›lan iﬂçi emekçi eylemlerinden ve
AB’nin emek düﬂman› politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Sermaye
sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›kça, iﬂçi,
emekçi, ö¤renciler daha kitlesel ve
radikal eylemlere yöneliyorlar.

Frans›z Gençli¤i Ayakta
Frans›z hükümeti, emekçilerin
ve ö¤rencilerin protestolar›na, halk›n ezici bir ço¤unlu¤unun karﬂ› olmas›na ra¤men, genç iﬂçilerin ilk
iki y›lda gerekçe gösterilmeksizin
kolayca iﬂten ç›kar›lmas›n› öngören
CPE adl› yeni iﬂ yasas›n› parlamentodan geçirdi. Patronlar› sevindiren
CPE’nin yasalaﬂmas›, gençli¤in, iﬂgallere varan büyük öfkesine neden
oldu. 1968’den bu yana ilk kez bir
üniversite iﬂgal edildi. ‘68 gösterilerinin de simgesi olan Sorbonne Üniversitesi iﬂgal edilirken, polis ve
jandarma gaz bombalar› ile yüzlerce ö¤renciye müdahale etti, çat›ﬂmalar yaﬂand›.
Ö¤renciler iki gün sonra yeniden
bu üniversiteyi polis ve jandarma
kuﬂatmas›na ra¤men iﬂgal ederken,
ülkede iﬂgal edilen okul say›s› 35’i
aﬂt›, 84 üniversitede ise boykotlar
sürüyor. ‹ﬂgallerin yan›s›ra, yüzlerce alanda gösteriler de geçen hafta
boyunca hiç eksik olmad›. Hükümetin sald›rgan tutumuna karﬂ›, sokaklar› boﬂaltmayacaklar›n›, direnmeye devam edeceklerini aç›klayan

Toprak iﬂgali

Anti-faﬂist öfke

Brezilya - Ka¤›t tekellerinin, topra¤› çölleﬂtiren, çiftçileri
büyük zararlara u¤ratan okaliptus a¤açlar›ndan oluﬂan fidanl›¤›, 2 bin tar›m iﬂçisi taraf›ndan iﬂgal edilerek tahrip
edildi. Bas›n ve ka¤›t üreticisi tekeli “Aracruz Papel e Celulose SA”ya ait olan fidanl›¤› iﬂgal eden Topraks›z Köylüler Hareketine (MTS) ba¤l› Brezilya Uluslararas› Tar›m Yolu (BIVC) adl› dernek, iﬂgali okaliptusun topra¤a, kendilerine verdi¤i zarar› göstermek için gerçekleﬂtirdiklerini
aç›klad›. ‹ﬂgalin ard›ndan tar›m iﬂçileri, Porto Alegre’de
BM binas› önünde eylem yaparak, “tar›msal reformlar”
öngören uluslararas› konferans› da protesto ettiler.

‹talya - Milano kentinde 11
Mart günü solcu gençlerle
polis aras›nda ﬂiddetli çat›ﬂmalar yaﬂand›. Faﬂistlerin
yürüyüﬂünü protesto etmek
için sokaklara dökülen 500
genç kent merkezinde otomobilleri yakt›, ma¤azalar›
tahrip etti. Gençler, müdahale eden polise de demir çubuklarla sald›rd›lar.
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FPÖ Protesto Edildi
Avusturya- FPÖ Partisi’nin
“Avusturya Özgür Kal” slogan›yla
baﬂlatt›¤› ›rkç› kampanya nedeniyle Viyana’da yapt›¤› miting alan›n›n karﬂ›s›nda toplanan, Avusturya
Anadolu Federasyonu, ATIGF,
HÖC, ADHK, REVOLUTION SJ
12 ve Avusturya At›l›m Taraftarlar› “FPÖ Kapat›ls›n, Kahrolsun
Faﬂizm-Naziler Kahrolsun” sloganlar› ve pankartlarla üç saat boyunca protesto ettiler.

Halk ﬁöleni
Stuttgart- Anadolu Kültür ve
Sanat Evi, 12 Mart günü, Efsane
Dü¤ün Salonu’nda Halk ﬁöleni
düzenledi. 1300 kiﬂinin kat›ld›¤›
gecede, Grup Yorum, Grup Ç›¤ ve
Mustafa Özarslan, yerel sanatç›lar
Özlem ve Yasin, konuk sanatç›
Eren Can yerald›lar.
Grup Yorum'un 20. y›l›n› anlatan bir sinevizyon gösteriminin de
yap›ld›¤› gecede, coﬂkulu türkü ve
marﬂlar›n› seslendiren Grup Yorum’a Stuttgart Senfoni Orkestras›
eﬂlik etti. Kültür ve Sanat Evi ad›na yap›lan konuﬂmada ise, sosyalizmin tek kurtuluﬂ umudu oldu¤u
vurguland›.

Gençlik Forumu
Avusturya- Viyana Üniversite
Salonu’nda 12 Mart günü düzenlenen forumla, ülkede yaﬂayan yabanc› gençlerin sorunlar› tart›ﬂ›ld›.
4 saat süren forumda Avusturya
Anadolu Federasyonu üyelerinin
yan›s›ra çeﬂitli uzmanlar ve halktan insanlar kat›ld›lar. Federasyon
ad›na yap›lan konuﬂmalarda, 200
bin Türkiyeli’nin dörtte birinin
genç oldu¤u kaydedilerek, bunlar›n durumuna iliﬂkin veriler sunuldu. Apolitikleﬂme, kültürel yozlaﬂma, e¤itim gibi noktalar›n tart›ﬂ›ld›¤› forumda, gençlerin yaﬂad›¤›
her türlü soruna karﬂ› demokratik
kurumlar›n alternatif politikalar
geliﬂtirmesi gerekti¤i vurguland›.

