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GRUP YORUM
12
13
16
18
19

Haziran’da
Haziran’da
Haziran’da
Haziran’da
Haziran’da

● Devrimci Sol Ana Davas›

Karadeniz’de Grup Yorum rüzgar› esecek
Karadeniz y›ld›zlar kuﬂanacak...
GENÇL‹K
FEDERASYONU

Düzenleyen: Bahçelievler Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i
Tarih: 30 Haziran 2006
Saat: 19.30
Yer: Beste Dü¤ün Salonu /ﬁirinevler
Program: Grup Yorum
Nurettin Güleç
K›smet Y›ld›z
Ali ﬁahin
SEV-DER Halkoyunlar› Ekibi
Temel Haklar Müzik Grubu
Sürpriz sanatç›lar

Tarih:
17 Haziran 2006
Yer: Silivri Kap›
Saat: 15.00

Düzenleyen:
Haklar ve Özgürlükler Cephesi

● ‹smail Karaman’›n ‹nfaz
Edilmesi Davas›

Halk ﬁenli¤i

1984 Ölüm Orucu
ﬁehitleri Anmas›

Yer: Üsküdar Adliyesi
Saat: 10.00
Tarih: 13 Haziran 2006

Yer: Bak›rköy 5. ACM
Saat: 09.00
Tarih: 12 Haziran 2006

● Trabzon Linç Davas›

‹stanbul Gençlik Derne¤i

Yaza Merhaba
ﬁenli¤i

Yer: Erzurum 2. Asl. Cz.
Saat: 10.00
Tarih: 15 Haziran 2006

● Tav›r Ç›kt›!
Tav›r Dergisi’nin Haziran 2006
say›s› ç›kt›. Bayilerde

Yer: S‹bel Yalç›n Park›
Tarih: 24.06.2006
Saat: 18.00

Fatma Koyup›nar
Anmas›
Tarih:
14 Haziran 2006
Yer: Fatma
Koyup›nar’›n
Gaziantep'teki evinde 40 yeme¤i
verilecek. Ayn› gün mezarl›kta
anmas› gerçekleﬂtirilecek.

Düzenleyen: TAYAD’l› Aileler

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944

Karadeniz'in Sesi
Karadeniz Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i'nin ayl›k siyasi bülteni olan Karadeniz'in Sesi
Gazetesi'nin 7. say›s› ç›kt›.
Karadeniz’in Sesi Gazetesi’nin pdf halini Halk›n Sesi’nin sitesinden okuyabilirsiniz.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Veli GÜNEﬁ - 16 Haziran 2001 gecesi bir ses yükseldi
Kocaeli Devlet Hastanesi’nden: “Bizi teslim alamayacaks›n›z.”
‘45 y›l›n bilgisini, bilgeli¤ini, tecrübesini taﬂ›yan Veli Güneﬂ
direniﬂçiler içinde bir koca ç›nar gibiydi. 1956 Dersim do¤umluydu. Daha delikanl›l›¤›nda Mahirler vard› onun beyninde. 197778’de Devrimci Sol’a sempati duydu. Adli bir olaydan 1974-1983
aras› hapiste yatt›.
1987’de örgütlü iliﬂkiler içinde yerald›. Devrimci
yaﬂam›nda, Zeytinburnu Halkevi yöneticili¤inden Malatya
da¤lar›nda gerilla olmaya kadar birçok alanda görevler üstlendi.
2000 Ölüm Orucu gündeme geldi¤inde 19 Kas›m 2000’de,
Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak inand›¤› de¤erler u¤runa k›z›l band›n› kuﬂand›. 140’›nc› günde ﬂehit düﬂtü.

15 Haziran 1993
1988’de
harekete sempati duymaya baﬂlad›. 1989 y›l›nDüzgün
da yurtd›ﬂ›na
ç›kt›,
1991’den
AKSAKAL
itibaren aktif bir
ﬂekilde mücadelede yerini ald›. 15 Haziran 1993’te Paris’te, faﬂist mafyac›
iki kiﬂi taraf›ndan katledildi.

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

15 Haziran
21 Haziran

Ça¤r›
‹lan

ARTV‹N'de
R‹ZE PAZAR'da
TRABZON'da
SAMSUN'da
FATSA'da

Bahçelievler-Yenibosna

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Dersim ‹brahim
Erdo¤an K›r Silahl›
Propaganda Birligi’ne
ba¤l› üç savaﬂç›, 15
Haziran 1998’de
Dersim Hozat Ard›ç
Köyü ç›k›ﬂ›nda oligarDursun ÇAKIR ﬂinin askeri güçleriyle
Alp ASLAN
girdikleri çat›ﬂmada
teslim olmama gelene¤ine bir halka daha ekleyerek uzun süren çat›ﬂmadan sonra ölümsüzleﬂtiler.
1969 Muﬂ do¤umlu Alp Aslan, Ankara’da
DEV-GENÇ içinde mücadeleye kat›ld›. Ankara ve ‹stanbul’da mahali alanda görevler üstlendikden sonra Ekim 1997’de gerilllaya kat›ld›. 1970 Malatya
Do¤anﬂehir do¤umlu Dursun Çak›r, ‘89’da ‹stanbul’da DEV-GENÇ’lilerle tan›ﬂt›. Uzun süre gençlik
Songül ERKUﬁ alan›nda görevler üstlendi. 1995’de SPB’lere,
1997’de de Malatya da¤lar›nda gerillaya kat›ld›.
Temmuz 1977 do¤umlu Songül Erkuﬂ, 14-15 yaﬂlar›nda devrimci hareketi tan›d›. Kuryelikten Kürecik Lisesi sorumlulu¤una kadar çeﬂitli görevler üstlendi.
1997 A¤ustos’unda gerillaya kat›ld›.

Malatya’da anti-faﬂist mücadelenin ön saflar›ndayd›.
Polis taraf›ndan 15 HaMehmet Ali z i r a n
KARASU
1980’de iﬂkencede katledildi. O s›r vermek yerine, can›n›
vermeyi ye¤ledi. Ciddi, çal›ﬂkan, örgütleyici niteli¤iyle mücadele içerisinde önemli sorumluluklar alm›ﬂt›.

Y›llar öncesi... Bir iç de¤erlendirme toplant›s›n›n
ard›ndan insanlar›m›z üzerine sohbet ediyoruz. Söz
dönüp dolaﬂ›p Veli Day› üzerine geliyor.
Sorumlumuz, Veli Day›'n›n 'maceralar›n›' dinledikçe
gülümseyen gözlerle bizleri izliyor. Yorumu, sadece
"‹yi bak›n Veli Day›'ya. Sovyet romanlar›ndaki devrimci kahramanlar›ndan bir fark› yok" oluyor.
97-98 y›llar›na ait bu tek cümlelik-yal›n de¤erlendirme haf›zam›za hiç silinmemecesine kaz›n›yor.
Veli Day›... Halk kahraman›... Yoldaﬂ›m›z, ad›n› koyamad›¤›m›z bir do¤ruyu göstermiﬂti.
*
47 yaﬂ›nda, saç›-sakal› k›rlaﬂan gür b›y›klar› sigara duman›ndan sararm›ﬂ Pamuk Dedemizdir.
Ama yaﬂ› soruldu¤unda "18 yaﬂ›nday›m" diyendir
hep. 18'inde atan bir yürekle sar›l›d›r kavgaya. Yaﬂ›n›n aksine, yaﬂant›da enerjik, dinç ve hareketlidir.
Bazen, saç›-sakal› beyazlam›ﬂ Veli Day› kendisinden 20-25 yaﬂ genç yoldaﬂlar›na hararetli bir ﬂeyler
anlat›rken görülür. Bazense komün nöbeti için koﬂturmakta, gömle¤i ter içinde yemekle u¤raﬂmaktad›r... Bazense gözünde gözlü¤ü, elinde dergisi toplu çal›ﬂmaya haz›rlanmakta, gözü hiçbir ﬂey görmemektedir.

Mehmet
BÜÇKÜN

Kenan
AYDEM‹R

“Disiplin ve kurallar›n olmad›¤› yerde zafere ulaﬂ›lmaz.”
(Veli Güneﬂ’in tüm gençlere mutlaka bir
kez söyledi¤i bir sözdür.)

Adana’da 19 Haziran 1979’da sol gruplar
aras› bir sorunu çözmek isterken kendine “devrimciyim” diyenler taraf›ndan
öldürüldü. Mehmet Büçkün,
‹stanbul’da ‹TÜ'de ve di¤er
alanlardaki çal›ﬂmalarda
militanca yerald›. Son olarak da Adana ve çevresinde
sorumlu kadrolardan birisi
olarak görev yap›yordu.
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Veli Güneﬂ
Emekçili¤iyle herkese örnektir. Günlük yaﬂamda komün nöbetlerindeki emekçili¤iyle insan› gençli¤inden utand›r›r. Hemen hemen birçok arkadaﬂ›n
"Yeter ‹htiyar, bu kadar çok çal›ﬂma" diyerek tak›lmalar›n› tebessümle karﬂ›lar, emekçili¤ini s›n›rs›z
sürdürür.
*
"Hapishaneye, Parti-Cephe ko¤uﬂuna girdi¤im
gün dikkatimi ilk çekenlerden biriydi Veli Day›. "Yahu bu yaﬂl›-baﬂl› adam›n ne iﬂi var burda" diyorum
kendi kendime.
Yeni gelenlerle ilgileniyormuﬂ. Bizimle de ilgilendi. Sadece 'ilgilendi' kelimesi yetersiz kal›r, Veli
Day›'ya haks›zl›k olur. Abi-yoldaﬂ-day›-amca-baba...
Bizimle ilgilendi¤i süre içerisinde tüm bu duygular›
yaﬂatt›. Banyo yapmak istiyoruz. Veli Day› 'Ne banyosu çocuk, hergün banyo mu olur?' diye sert bir
cevap verir. Sonra da ortadan kaybolur, on dakika
içinde geri gelir 'Hadi çocuklar banyoya' derdi. Bu
arada gidip banyo yerlerini haz›rlam›ﬂ, hatta çama-

Devrimci Sol
savaﬂç›lar›ndand›.
Kocamustafapaﬂa
MHP binas›n›n yak›lmas› eylemi s›ras›nda
a¤›r yaraland›. Kald›r›ld›¤› hastahanede
kurtar›lamayarak 20
Haziran 1979’da
ﬂehit düﬂtü.

‹lhami
ÇAVUﬁO⁄LU

21 Haziran 1979‘da
Kenan Aydemir’in cenaze
töreni s›ras›nda,
jandarman›n
cenazeye kat›lanlara açt›¤›
ateﬂ sonucu ﬂehit oldu.

ﬂ›r y›kamam›z için le¤en ve deterjan bile haz›rlam›ﬂt›... ‹lgilendi¤i arkadaﬂlardan tahliye olanlar mutlaka ziyaretine gelirdi. 'Veli Day›, ziyaretine kim geldi?' diye sordu¤umuzda 'Sempatizanlar›m geldi çocuk' derdi.
*
"Her an› dolu doludur Veli Day›'n›n... Özellikle
yeni gelenlerle ilgilenenlerden birisi olmas› nedeniyle günün büyük bir k›sm› bununla geçer... Bu iliﬂkideki sahiplenmesi, içtenli¤i, safl›¤› hepsini kendine
ba¤lar. Kendine özgü k›zg›nl›klar›, tak›lmalar›, sevgisi ile onlar›n kalbinde farkl› yer edinir. Çünkü insanlar›m›z Veli Day› nezdinde, onun kiﬂili¤inde, halk› görürler, zenginli¤imizi görürler..."
*
Ölüm orucunun ilerleyen günlerinde Veli Day›'n›n durumu a¤›rlaﬂ›r, hastaneye götürülür. Teninin rengi kömür karas› gibi kararm›ﬂt›r. Bu günlerde bir astsubay Veli Day›'ya "Veli GÜNEﬁ, iyice kararm›ﬂ teninin rengi. Tedaviyi kabul et de sen de
güneﬂ gibi parla" dedi¤inde, Veli Day›m›z›n cevab›
haz›rd›r: "Ben as›l olarak ﬂehit düﬂtü¤ümde, Kand›ra'n›n üstüne güneﬂ gibi do¤aca¤›m..."

Tecrite Karﬂ›
Mücadeleyi Büyütelim
ﬁimdi tecrit duvarlar›n› parçalamak için bir kez daha yüklenme
zaman›d›r! Devrimci tutsaklar›n ve yak›nlar›n›n 6 y›ld›r ödedikleri
bedellerin, tutsak yak›nlar›n›n fedakarl›klar›n›n karﬂ›l›¤› net, hesaps›z
bir sahiplenme ve tecrite karﬂ› net bir tav›r olmal›d›r.
irenecek ve kazanaca¤›z. Oligarﬂik diktatörlük, tecrit politikas›n› sürdürmekte ›srarl›, kararl›
olabilir. Biz daha fazla ›srarl› ve kararl› olaca¤›z. Diktatörlü¤ün hükümetleri, hakl› ve meﬂru talepleri kabul etmeyebilir, halk›n temsilcilerini, ayd›nlar›n›, demokratik kitle örgütlerini kaale almayabilir; direnmeye devam edece¤iz. Bunlar s›n›flar mücadelesinde hiç karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂ ﬂeyler de¤il. Tam tersine, faﬂizmin oldu¤u her yerde, mücadele
böyle sürüyor. Mesele, mücadelenin
hiçbir aﬂamas›nda y›lmamak, yorulmamak, sinmemek, umutsuzlu¤a
kap›lmamak, zafere yürümekten
vazgeçmemektir.

D

Tiplerine karﬂ› süren mücadelede, direniﬂ cephesi 6 y›ld›r zaman zaman geniﬂledi, zaman zaman
darald›. Uzun suskunluk dönemleriyle, sansür duvar›nda gediklerin
aç›labildi¤i dönemler birbirini izledi. Kimileri, sorunun politik, ideolojik ve güncel boyutlar› karﬂ›s›nda siyasi bir körlük içinde “gündemimiz de¤il” yaklaﬂ›m›n› geliﬂtirdi.

F
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Kimisi, bir ﬂeyler yap›lmal› düﬂüncesini korurken umutsuzlaﬂt›. Bütün
bu süreç boyunca hiç de¤iﬂmeyen
ise içeride F Tiplerinin hücrelerindeki direniﬂ ve d›ﬂar›da TAYAD’l›
Aileler’in y›lmayan, yorulmayan
çabalar› oldu. Onlar›n bu tavr›, tecrit sorununun “gündem d›ﬂ›na” at›lmas›n›n, çözümsüzlü¤e mahkum
edilmesinin ve en önemlisi de umutsuzlu¤un, kazan›labilece¤ine dair
inançs›zl›¤›n önünde engel oldu.
y›lda 122 ﬂehit veren direniﬂ,
unutanlara hat›rlatt›, umutsuzlaﬂanlara direniﬂ azmi ve morali taﬂ›d›. Biliyoruz ki, soldaki olumsuzluklara ra¤men, birçok kesim ve kiﬂi, siyasal veya kiﬂisel kayg›larla
bir ﬂey yapm›yor olsa da, direniﬂi
bir ﬂekilde izliyordu, ﬂehitlerle üzülüyor, bir ﬂey yapmaman›n rahats›zl›¤›n› hissediyor, direniﬂe sayg› duyuyordu. Oligarﬂinin bask›lar›n›n,
sansürünün, soldaki grupçuluk ve
icazetçili¤in öldüremedi¤i, direniﬂin
de ölmesine izin vermedi¤i bir duyarl›l›kt› bu.

6

anneye mektup
19 ‹ﬂte buraday›z!
22 Tecritten Haberler: “Tecrit iﬂkencedir”;
ve her ﬂey, iﬂkencenin arac›d›r

aman zaman pratik baz› tav›r
al›ﬂlara da dönüﬂen bu duyarl›l›¤›n sonuçlar›ndan biri de, geçen
hafta tecrite karﬂ› gazetelere verilen
ilanlar ve yap›lan aç›klamalar oldu.
Yüzlerce ayd›n, sendikalar›n, di¤er
demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri, ö¤retim üyeleri, tecrite karﬂ›
bir aç›klama yapt›lar. “Tecrit iﬂkencedir” diyen net bir aç›klama bu.
Odayd›, birey özgürlü¤üydü spekülasyonlar›na, “hem devleti hem örgütü eleﬂtirme” tutars›zl›¤›na, direniﬂi bitirme ça¤r›s› yapma kolayc›l›¤›na düﬂmeyen yan›yla da dikkat
çeken bu aç›klama, direniﬂin d›ﬂar›da yeni mevzilerle sürdü¤ü bir aﬂamada direniﬂe güç verdi.

Z

vukat Behiç Aﬂç›’n›n, ard›ndan
Adana’da iki çocuk annesi
Gülcan Görüro¤lu’nun ve ayn› günlerde F Tiplerinde 13. Ekip’in ölüm
orucuna baﬂlamas›yla, direniﬂ düﬂmana gücünü ve kararl›l›¤›n›, dostlara ise nas›l direnilmesi gerekti¤ini
ve kazanman›n yolunu bir kez daha
göstermiﬂtir. 122 ﬂehit verilmesi s›radan bir olay de¤ildir. Bir avukat›n, bir annenin ölüm orucuna yatmas› s›radan bir olay de¤ildir. S›radan tepkilerden, aç›klamalardan ç›k›lmal›d›r. Dünkü farkl›l›klar, bugünkü birlikteli¤in önüne engel olarak konulmadan, tüm demokratlar
demokrasi için, tüm devrimciler
devrim ve sosyalizm için direniﬂle
birleﬂmelidir.

A

41 Söz Gençlikte: Gelece¤imiz üç saate s›¤ar m›?
42 Kürt milliyetçi hareketi, devrimcilere
sald›rmaya...
43 Not Düﬂüyoruz

3

Tecrite karﬂ› mücadeleyi büyütelim

24 Tecrit iﬂkencedir

44 ‹mparatorlu¤un adaleti ve savaﬂ ahlâk›

5

Direniﬂ Bayra¤› onlarda

28 17 madenci katledildi!

46 Dünya: Topraks›zlara toprak

8

Destek açl›k grevleri yay›l›yor

30 Yetki kayb› sonuçtur!

47 Yurtd›ﬂ›: Senatörden Adalet Bakan›’na soru:

10 Çetelerin ana rahmi faﬂizmdir...

32 15-16 Haziranlar› yaratma görevi

48 Grup Sevcan’›n çocuklar›ndan Direniﬂci

12 ﬁemdinli davas› J‹TEM takibinde

34 “ﬁiddete hay›r!”›n tekelci ikiyüzlülü¤ü

14 IMF ‘sa¤l›kta tasarruf’ istedi

35 ‘Çevre Günü’ eylemleri

16 Emek: Castleblair’de direniﬂ

36 Hayat›n ‹çindeki Teori:

18 ‹ki k›z kardeﬂten ölüm yürüyüﬂündeki

Baﬂ çeliﬂki, baﬂ düﬂman

Avukat Behiç Aﬂç›’ya...
49 Selam olsun halk için silah elde topra¤a
düﬂenlere!
50 ﬁehit aileleri konuﬂuyor

ücadeleyi daha da yükseltmeliyiz. Bu olumlu ad›m ço¤alt›lmal›, büyütülmeli, sonuç al›c› bir
kararl›l›¤a dönüﬂmelidir. Bu iktidar
kimseyi dinlemiyor; daha do¤rusu
IMF’den, emperyalistlerden baﬂkas›n› dikkate alm›yor. Kendimizi nas›l dikkate ald›raca¤›z? Tecrit; ülkemizin bir gündemi, önemli bir gündemi olarak görülmeli, ne yap›labilir, nas›l yap›labilir düﬂünmeli,
üretilmelidir. Bu kadar ayd›nl›k beyin, bu soruyu (kendimizi nas›l dikkate ald›raca¤›z, taleplerimizi nas›l
kabul ettirece¤iz?) çözmek için önlerine koyduklar›nda, bir cevap bulacaklard›r eminiz.

M

yd›nlar›n, sendikac›lar›n, ö¤retim üyelerinin, kitle örgütlerinin gerek gazete ilanlar›nda, gerek
yapt›klar› aç›klamada, bir “çözüm
plan›” da önerilmiﬂtir. Ki bu da
aç›klamay›, s›radan, kendini “karﬂ›y›z” demekle s›n›rlayan aç›klamalardan ay›rdeden bir baﬂka önemli
noktad›r. AKP iktidar›, e¤er bugünlerde kafalar›na saks› düﬂmezse, hemen buyurun gelin demeyecektir.
Fakat AKP iktidar›n› zorlayan bir
direniﬂ de vard›r. ‹mzac›lar, bu direniﬂin gücünü arkalar›na alarak ›srar
ve kararl›l›k gösterdiklerinde AKP
sonunda “buyurun görüﬂelim” demek zorunda kalacakt›r.

A

az› gruplar, hâlâ rekabetçi, hâlâ
grupçu düﬂünceler içindedirler.
6 y›ll›k direniﬂle, 122 ﬂehitle ﬂekillenen bu zemin, rekabet zemini de¤ildir. Bu subjektivizm öyle bir hale
geldi ki, ﬂu an kendi direniﬂlerine
bile sahip ç›km›yor, onu bir kenara
itiyorlar. Bu direniﬂin belli bir aﬂamas›nda yeralarak verdikleri ﬂehitler var. Politik anlamda tecrit politikas›na dair söyledikleri ve taahhütleri var. Bunlar hat›rlanmal›d›r.

B

ihri Belli ve Arif Damar’›n,
bas›n toplant›s›ndaki sözlerinde direniﬂin bir özetini ve bugünkü
sorumluluklar›na dair bir hat›rlatma
bulabilir herkes. Belli, “ﬂu anda bir
tarih yaz›l›yor. Bu tarih daha sonra
okunacakt›r, direnenler Türkiye
haklar›n›n yüzak›d›r" derken, Arif
Damar, “kendisi ölüm oruçlar› hak-

M

k›nda farkl› düﬂünse de art›k bunun
çok önemli olmad›¤›n›” belirtiyordu. ﬁunu hep söyledik; tecrite karﬂ›
direniﬂi “ölüm orucuyla” s›n›rlama
gibi bir düﬂünce olmad› hiçbir zaman. Nitekim, 6 y›ld›r d›ﬂar›da da
neler yap›ld›¤› aç›kt›r. Ve fakat,
bunlar› kimin yapt›¤› da aç›kt›r.
Baﬂka yollar, baﬂka mücadele biçimleri öneren herkese, buyurun, o
baﬂka yollarda da birlikte yürüyelim
dedik. Fakat o di¤er yollar›, di¤er
mücadele biçimlerini de uygulayan
yine bizden baﬂkas› olmad›.
u gerçek art›k san›r›z kimsenin
tart›ﬂamayaca¤› bir olgudur:
Tecriti gündemde tutan da, çözüm
iradesini ortaya koyan da ölüm orucudur. 6 y›ll›k mücadelenin oda¤›nda ölüm orucu vard›r. Ve hiç kimse,
bugüne kadar direniﬂin oda¤›na konulabilecek bir baﬂka alternatifi ne
önerebilmiﬂ, ne de pratik olarak yerine baﬂka bir ﬂey koyabilmiﬂtir. K›sacas›, bu tart›ﬂma çoktan geride
kalm›ﬂ bir tart›ﬂmad›r. Son ilan ve
aç›klamalar, bunun da bir ifadesi olmuﬂtur.

ﬁ

imdi tecrit duvarlar›n› parçalamak için bir kez daha yüklenme
zaman›d›r! Devrimci tutsaklar›n ve
yak›nlar›n›n 6 y›ld›r ödedikleri bedellerin, tutsak yak›nlar›n›n fedakarl›klar›n›n karﬂ›l›¤› net, hesaps›z
bir sahiplenme ve tecrite karﬂ› net
bir tav›r olmal›d›r. Hiçbir ﬂey tart›ﬂmaks›z›n, hiçbir ﬂerh konulmaks›z›n herkesin yapaca¤›, kendi tercih
etti¤i biçimle tecrite karﬂ› sesini
yükseltmektir. Tecrite karﬂ› örgütlenmek, di¤er güçlerle tecrite karﬂ›
muhalefetini birleﬂtirmektir.

ﬁ

Tecrit herkese karﬂ›d›r ve her
yerdedir” tespitinin karﬂ›l›¤›,
herkesin birlikte ve her alanda
tecrite karﬂ› mücadelesi olmal›d›r.
Solda örgütler, demokratik kurumlar, ayd›nlar aras›nda bu tespite kat›lmayan hemen hemen yoktur. Bu
durumda, tecrite karﬂ› mücadelede
solun birli¤ini neden sa¤layamad›¤›m›z sorusu gündeme geliyor do¤all›kla. “Birli¤in sa¤lanamay›ﬂ›”n›n nedeni, tecrite karﬂ› mücadele biçimlerinde anlaﬂamamak, baﬂ-

“
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ka deyiﬂle ölüm orucu konusunda
hemfikir olamamak de¤ildir. Böyle
aç›klanamaz. Birlik, asgari müﬂtereklerden baﬂlar. Asgari müﬂtereklerde de birlik olamad›k biz. Ölüm
orucu d›ﬂ›nda, mesela TAYAD’l›
Aileler’in 6 y›ld›r sürdürdü¤ü eylem biçimlerine kim karﬂ› ç›k›yor?
Hiç kimsenin bunlara “ilkesel” bir
itiraz› yok. Ama mücadelenin bu biçimlerinde de tecrite karﬂ› birliktelik sa¤lanamam›ﬂt›r. Nedenlerini
burada bir kez daha uzun uzun açmaya gerek yoktur. Ama bu nedenlerin bugün gelinen noktada aﬂ›lmas› gere¤i vard›r ve bu gereklilik tart›ﬂ›lmayacak kadar aç›kt›r. Devrimci gruplar, demokratik kitle örgütleri, bu noktada cüretli bir ad›m atabilmelidirler. Hiçbir kayg›ya kap›lmadan, geçmiﬂe dair tart›ﬂmalara
hapsolmadan, “kim ne der?” hesab›
yapmadan, bugünkü görev nedir somutlu¤u içinde bu ad›m› atmak bir
siyasi cüret meselesidir elbette ve
gösterilmesi gereken bu cürettir.
“ﬁu anda yaz›lan tarihin” neresinde yeral›naca¤›n›n da karar› olacakt›r bu.
ireniﬂe, düzenin ödetece¤i bedellerin kayg›lar› aﬂ›larak,
grupçu ve rekabetçi hesaplardan
s›yr›larak bak›ld›¤›nda, 6 y›ll›k direniﬂ bir an›t gibidir ve tarihteki yeri, günümüzde oynad›¤› rol, gelece¤e dair üstlendi¤i misyon, gün gibi
aç›kt›r. Ve tabii buna ba¤l› olarak,
tüm devrimcilere, demokratlara
yükledi¤i görevler de ayn› aç›kl›ktad›r. Bu anlamdad›r ki, ayd›nlar›n,
Türkiye solunun gövdesini oluﬂturan pek çok demokratik kitle örgütünün, siyasi gruplar›n yöneticilerinin att›¤› bu ad›m, daha ileri götürülerek, daha kapsay›c›, daha sonuç
al›c› biçimlere büründürülerek, tecrite karﬂ› mücadele büyütülmelidir
diyoruz. Ölüm orucu direniﬂçileri, 6
y›ld›r nas›l yürüdülerse, yine ayn›
kararl›l›kla yürümeye devam ediyorlar. Destek açl›k grevleri yayg›nlaﬂ›yor. Duyarl›l›k yay›l›yor. 122 ﬂehidin ve tecrit hücrelerinde iﬂkence
alt›ndaki tutsaklar›n ça¤r›s› yank›lan›yor kulaklar›m›zda. Davet direniﬂin, karar sizin.

D

Direniﬂ Bayra¤› Onlarda
Hücre Hücre Eriyen Onlar

Davet Onlar›n!

Hapishanelerde ve d›ﬂar›da,
dört direniﬂçi, açl›¤›n 70’li,
40’l›, 30’lu günlerinde ölüme yürüyüﬂlerini sürdürüyorlar.

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde Av. Behiç
Aﬂç›, Adana Direniﬂ Evi’nde Gülcan Görüro¤lu, Uﬂak Hapishanesi’nde Sevgi Saymaz, Sincan 1
No'lu F Tipi Hapishanesi'nde Kamil
Karataﬂ ölüm orucunu sürdürürken,
ülkemizin ve Avrupa ülkelerinin onlarca ﬂehrinde, onlarca kiﬂi açl›k
grevleriyle direniﬂe destek eylemleri yap›yorlar.
Ölüm orucu direniﬂçilerinden
Serpil CABADAN'a, kald›r›ld›¤›
devlet hastanesinde, ölüm orucu eyleminin 346. gününde doktorlar taraf›ndan zorla müdahale edildi¤i
ö¤renildi. Zorla müdahalenin 600’e
yak›n örne¤ini yaﬂad›k bugüne kadar. Sakat b›rakarak, yaﬂayan ölülere döndürerek direniﬂi k›rma politikas›, katliamc›l›¤›n
bir
baﬂka yüzüdür ve AKP

iktidar› buna devam etmektedir. Fakat boﬂunad›r. Yukar›da özetledi¤imiz ve 6 y›ld›r sürüp gelen direniﬂ
tablosu, bunlar›n boﬂuna oldu¤unun
tart›ﬂ›lmaz kan›t›d›r. Hücrelerdeki
görmedi¤imiz ama emin oldu¤umuz kararl›l›k, Direniﬂ Evleri’nde
bizzat tan›k oldu¤umuz kararl›l›k,
coﬂku, sahiplenme bunun kan›t›d›r.
Yürüyüﬂ muhabirleri, bu hafta
da Direniﬂ Evleri’ndeydi.

Hücre hücre eriyen,
eridikçe devleﬂen
bir hukukçu
Direniﬂinin 60. günlerini geride
b›rakan Avukat Behiç Aﬂç› ile her
10 günde bir yerini yeni ekibe devreden Süresiz Açl›k Grevcileri herkesi ama kendine insan›m diyen
herkesi umudun büyütüldü¤ü, insanl›¤›n vicdan›n›n att›¤› ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'ne bekliyorlar... Yeni direniﬂçilerle yeni direniﬂ mevzileriyle
daha gür hayk›r›yorlar taleplerini.

‹stanbul ﬁiﬂli'den Adana ﬁakirpaﬂa'ya, ‹zmir'den Ankara Abdi
‹pekçi'ye, Hatay'dan Malatya'ya ve
yurtd›ﬂ›nda onlarca ﬂehire kadar hep
ayn› ses yükseliyor "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun!" ‹ﬂte bu
söz, bu ﬂiar, bu slogan herkese ortak
mücadele alanlar›na ça¤r›d›r, bu sesi büyütmek, bu sesi yükseltmek hepimizin sorumlulu¤udur.
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'nde direniﬂe
baﬂlayan her ekibin kendine has özgünlükleri oluyor. Ama hepsi direniﬂin güzelli¤inde buluﬂuyor... 5.
Ekip de öyle... 4 Haziran akﬂam›
Süresiz Açl›k Grevi'ne baﬂlayan ‹smail Karakaya, Servet Bayraktar,
Köse Karaman ve Hatice Y›ld›r›m,
Avukat Behiç Aﬂç›'yla açl›¤› ve direniﬂin onurunu paylaﬂ›yorlar.
Süresiz açl›k grevi direniﬂçilerinden ‹smail Karakaya, Servet
Bayraktar’la sohbetimizin ard›ndan
Hatice Y›ld›r›m'a bak›yorum. Benim bak›ﬂlar›mla karﬂ›laﬂ›nca gülüyor "hay›rd›r, bana ne soracaks›n"

takya'da, yurtd›ﬂ›nda yap›lan destek açl›k grevleriyle
daha da büyüyor, yayg›nlaﬂ›yor.
(...) Tecritin kald›r›lmas› bu ülkede yaﬂayan bütün
onurlu insanlar›n sorunudur. Bu nedenle tecritin kald›r›lmas› için, bu en insani talebin karﬂ›l›¤›n› bulmas›
için herkesin yapabilecekleri bir ﬂeyleri oldu¤unu düﬂünüyorum.
(...) Ankara'da Abdi ‹pekçi Park›'nda TAYAD'l› Ailelerin tecritin kald›r›lmas› talebiyle sürdürdükleri
bekleyiﬂleri 11 Haziran günü 1000. gününe ulaﬂacak.
TAYAD'l› Aileler herkesin vicdanlar›na seslenerek
'1000. günde gelin 5 dk. siz de bizimle nöbet tutun' diye ça¤›r›yorlar.
Onurunu insanl›¤›n› yitirmemiﬂ herkesi bu ça¤r›ya
cevap olmaya ça¤›r›yor ve sürdürdü¤üm ölüm orucu
eylemime destek açl›k greviyle kat›lan 5. Ekip’e baﬂar›lar diliyorum.

Aç›klama No: 12
Bas›na ve Kamuoyuna
Ben Avukat Behiç Aﬂç›, F Tipi
hapishanelerde sürmekte olan
tecrit iﬂkencesinin son bulmas›
için baﬂlatt›¤›m ölüm orucu eylemimin 63. günündeyim.
(...) Ölüm orucuna baﬂlad›¤›m
günden bu yana ne ölüler, ne direniﬂ bitmedi. Fatma
Koyup›nar Gebze M Tipi Hapishanesi'nden tahliye olduktan sonra da sürdürdü¤ü eyleminde 122. ölüm olarak direnenlerin onurlu tarihinde yerini ald›. ‹ki çocuk
annesi Gülcan Görüro¤lu Adana'daki evinde, Kamil
Karataﬂ Sincan 1 No'lu F Tipi Hapishanesi'nde, Sevgi
Saymaz Uﬂak Hapishanesi'nde, Serpil Cabadan kaç›r›ld›¤› Gebze Fatih Hastanesi'nde ölüm orucu eylemlerine devam ediyorlar. Direniﬂ ‹zmir'de, Ankara'da, An-
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diyor. Ve bir sohbet ﬂekilleniyor
kendi do¤all›¤›nda. Çorumlu Hatice, üniversiteye haz›rlan›yor. En büyük hayali avukat olabilmek. En
çok ta bu nedenle bu evde. Bir avukat olmak istiyor o, bir avukat›n
ölüm orucu yapmas›ndan etkileniyor ve meslektaﬂ olmak istedi¤i insan› sahiplenmeye geliyor. Örnek
olacak ona Behiç Aﬂç›, mesle¤inde
bir ›ﬂ›k olacak. Örnek ald›¤› insan›
sahipleniyor o da. "122 ölümü bilip
te sessiz kalmak bana göre de¤il, insanl›¤›ma s›¤maz" diyor. ‹lk kez açl›k grevi yap›yor. ‹lk kez direniﬂe
geçiyor ve direnmenin güzelli¤ini
yaﬂ›yor.
Köse Karaman ise tecrite hiç
yabanc› de¤il. Daha önce Tekirda¤
1 No'luda 10.5 ay kalm›ﬂ. Tecritin
etkilerini o iyi biliyor. Kulaklarda
ç›nlama olmas›, unutkanl›k, güneﬂe
bakamama, kafalar›n› duvara vuran
insanlar... Tan›¤› tüm bunlar›n. O da
Malatyal› ve 28 yaﬂ›nda. ﬁivesiyle
konuﬂuyor "Tüm bunlar› gördüm,
yaﬂad›m ve bir ﬂeyler yapma sorumlulu¤u hissettim" düﬂüncesiyle 5.
ekipte yerini al›yor.
Hepsi ayr› ayr› yerlerde, farkl›
yaﬂamlar›yla kültürleriyle buluﬂuyorlar. Kimisi tek bir cümleyle kimisi yaﬂam karﬂ›s›ndaki duruﬂuyla
ne çok ﬂey anlat›yorlar asl›nda.
Ama as›l Behiç Aﬂç› anlat›yor
hak hukuk mücadelesinin nas›l verilmesi gerekti¤ini... Temel haklar
ve özgürlükler mücadelesinin
omuzlanmas›n›n acilli¤ini... ﬁu an
73 kiloda. Gün gün zay›fl›yor. Hücre hücre eriyor. Zay›fl›¤› yüzünden
belli oluyor art›k. Gözlerinin alt› kararmaya baﬂl›yor ama gözlerindeki
›ﬂ›lt› ayn› parlakl›kta. Günleri band›n› kuﬂand›¤› ilk gün kadar heyecanl› ve coﬂkulu... Hayat canl›, dinamik burada. Göze ilk çarpanlardan birisi de Aﬂç›'n›n gelen herkesle
ilgilenmesi, kendi içece¤ini kendisi
al›p not etmesi, bulaﬂ›¤›n› kendi y›kamas›... Refakatçiler k›zsa da ilk
önce engel olamam›ﬂlar ona. "ﬁimdilik kendi iﬂimi kendim yapabiliyorum sizin de s›ran›z gelecek" diyor
ve her iﬂini kendi görüyor. Ölüme
yürürken yaﬂam› anlat›yor Behiç

Gözleri görmüyor Servet'in. Do¤ay›, insanlar›, yan›nda açl›¤›n›
paylaﬂt›¤› direniﬂçileri... Ama ﬂu soru da
var kafam›zda, görmese ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde olur muydu dersiniz? Ya da kaç kiﬂi
gerçekten görüyor yan›baﬂ›nda olan›?

Biri yürüme engelli, biri görme
engelli; ama yürekleri “engelsiz”!
Süresiz Açl›k Grevi’ne yeni
baﬂlayanlardan ‹smail Karakaya,
51 yaﬂ›nda. ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'nin en
büyü¤ü. Çank›r›l›. ﬁu an Küçükarmutlu’da oturuyor. Armutlu'da hep
devrimcilerle içiçe olmuﬂ, yaﬂamda
yerini mücadeleden yana belirlemiﬂ. Bayrampaﬂa'da bir fabrikada
çal›ﬂ›rken sendikalaﬂma ve toplu
sözleﬂme talebiyle 150 iﬂçiyle birlikte direniﬂ baﬂlatm›ﬂlar. Direniﬂe
faﬂistler ve polisler sald›r›nca belinden ald›¤› darbe sonucu omurilik zedelenmesi geçirmiﬂ. 2002 y›l›nda da geçirdi¤i ameliyat sonras›
hiç yürüyemez olmuﬂ. O zamandan
beri tekerlekli sandalyeye mahkum. Ama buna ra¤men do¤ru bildi¤i yoldan ﬂaﬂmam›ﬂ, eylemlerde
hep yerini alm›ﬂ.
Tek yak›nd›¤› ﬂey ise bu kadar
zamand›r mücadele etmiﬂ emek
vermiﬂ biri olarak, ilk kez bu kadar
duyars›zl›¤›n yaﬂand›¤›n› görmesi.
Eskiden toplumsal muhalefet daha
yüksekti diyor ve duyars›zl›¤a anlam veremiyor.
*
Di¤er açl›k grevcilerinden birinin yan›na yaklaﬂ›yoruz sessizce.
Servet Bayraktar 30 yaﬂ›nda. Birçok eylemde gördük onu. Ama o ﬂu
anda bizi görmüyor. Çünkü o görme engelli. Ve yaﬂam› boyunca hiç
görmemiﬂ güneﬂi, inançl› insan›n
gözlerindeki par›lt›y›, bir gülüﬂün
s›cakl›¤›n›... Ama yaﬂam karﬂ›s›nda
6
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hep azimli, mütevazi ve cüretli olmuﬂ. 1989’da Bulgaristan'dan Türkiye’ye ailesiyle göçmüﬂ. Ve Türkiye'ye geldi¤inden beri hep, sosyalizme özlem duymuﬂ, çocuklu¤unu b›rakt›¤› sisteme. Ve özlemi
giderek büyüyor. ‹ﬂte bu özlemle
gelmiﬂ Direniﬂ Evi’ne. Biliyor ki
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi hayallerine uzanan yolun üzerindedir.
Avukat Behiç Aﬂç› tan›d›¤› ilk
ölüm orucu direniﬂçisi. Onu direniﬂe baﬂlamadan önce de tan›yormuﬂ
ve "onun ölüm orucuna baﬂlad›¤›n›
duyunca ﬂok oldum, 24 saat hiçbir
ﬂey yiyemedim. Çok duygusallaﬂt›m ama mant›kl› düﬂündü¤ümde
do¤ru oldu¤unu kavrad›m ve ﬂaﬂk›nl›¤›m yerini sevince b›rakt›" diyor.
Gözleri görmüyor Servet'in.
Do¤ay›, insanlar›, yan›nda açl›¤›n›
paylaﬂt›¤› bir insan›, hayran› oldu¤u bir direniﬂçinin direniﬂini. Ama
ﬂu soru da var kafam›zda, görmese
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde olur muydu
dersiniz? Ya da kaç kiﬂi gerçekten
görüyor yan›baﬂ›nda olan›? Gözle
görmek yetiyor mu acaba? Görme
yetisine gönül gözü eklenmezse,
bilinç duyarl›l›k eklenmezse ne görür ki o gözler. Iﬂ›¤› görmek ama
›ﬂ›¤›n yans›tt›¤› umudu görememek, hissedememek görmek midir
gerçekten?
‹ﬂte buradaki varl›¤›yla cevap
oluyor bize Servet.

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi:
Aﬂç›, körleﬂmemiﬂ yüreklere, sa¤›rlaﬂmam›ﬂ kulaklara... ‹nsanl›¤›n› yitirmemiﬂ insanlara... Ve herkesi ﬁiﬂli'deki adresine bir çay içmeye davet ediyor...

Adana Direniﬂ Evi’nden
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki Direniﬂ Evi’nde geçen hafta, 30
gündür yani Gülcan Görüro¤lu’nun
ölüm orucuna baﬂlad›¤› ilk günden
beri açl›k grevinde olan iki destek
açl›k grevcisi, Gina Özçelik ve Nezahat K›yanç, bu görevi yeni iki arkadaﬂlar›na devrettiler. ﬁimdi Emrah Eskibal ve Arzu Seçen paylaﬂacaklar Gülcan’›n açl›¤›n›.
Adana Direniﬂ Evi, geçen hafta
da yine mahalledeki komﬂular›n,
Adana’daki duyarl› insanlar›n, Akdeniz ﬂehirlerindeki HÖC’lülerin
ziyaretleriyle yo¤un günler yaﬂad›.
Direniﬂ anlat›ld›, direniﬂ solundu.

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nden
Avukat Behiç Aﬂç›’y› 3 Haziran
günü KESK ﬁubeler Platformu
ad›na üç kiﬂilik bir heyet ziyaret
ederek desteklerini sundular.
KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu Dönem Sözcüsü Gürsel Ümitsever, Direniﬂ Evi’ndekilerle yapt›¤›
konuﬂmada, iﬂçi ve emekçi cephesinin görevlerine de¤inerek ﬂöyle dedi: “Bu sorunlar cezaevindeki insanlar›n ölüm
orucuna yatmas›
ve
d›ﬂar›dan

destek olunmas›yla sonuç verecek.
‹ﬂçi ve emekçi cephesi destek olmal›. Bas›n aç›klamalar›, mitingler,
genel grevler böylesi bir ortak mücadeleyle hem d›ﬂar›daki, hem içerideki koﬂullar düzeltilebilecektir.”
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ‹stanbul ﬁubeleri ve baz› illerdeki ﬂubeler de 3 Haziran’da Av.
Behiç Aﬂç›’ya destek ziyaretinde
bulundular. Kad›köy, Pendik, Sultanbeyli, Sar›yer, Kartal, Ankara,
Muﬂ, Banaz, Çeﬂme, ‹zmir ve Menemen’den gelen ﬂube temsilcilerinin kat›l›m›yla oluﬂan yaklaﬂ›k 40
kiﬂilik heyetleriyle, Pir Sultanc›lar
Direniﬂ Evi’ne sahiplenmenin coﬂkusunu taﬂ›d›lar.
Ziyarette Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Baﬂkan› Kaz›m Genç ve Erdal Y›ld›r›m, Behiç
Aﬂç›’n›n ölüm orucuna baﬂlamas›n›n birçok aç›dan önemli oldu¤unu
belirterek, bu direniﬂin tecritin son
bulmas›yla sonuç vermesini dilediklerini belirttiler.
Y›ld›r›m: “Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂinin yokedilen hukukun ve adaletin tekrar kazan›lmas›nda da önemli bir katk›s› olaca¤›n› düﬂünüyorum... Denizler’i, Mahirler’i, Fatmalar’› bugünün Pir Sultanlar’›
olarak de¤erlendiriyorum” derken
Genç, herkesin F Tipleri’ne yolunun düﬂebilece¤ini vurgulayarak direniﬂin yan›nda olduklar›n› belirtti.

Direniﬂ Evlerinin Ça¤r›s›
Bugün ﬁiﬂli Direniﬂ Evi, Adana
Direniﬂ Evi, içinde al›n bantlar›n›

Adres: Abide-i Hürriyet Caddesi.
No:133 kat:4 Daire: 9 ﬁiﬂli –‹stanbul
Tel: 0090 (0) 212 343 46 33
Faks: 0090 (0) 212 2945271
Mail:
mailto:tecritiskencedir@yahoo.com
Adana Direniﬂ Evi:
Adres: ﬁakirpaﬂa Mahallesi, 37 Sok.
No: 7 Seyhan/ Adana
Tel: 0090 (0) 536 685 45 26 - 0090
(0) 322 432 60 66
Mailler: gulcangoruroglu@mynet.com
ve gulcangoruroglu@yahoo.com
takm›ﬂ direniﬂçilerin oldu¤u hücreler her biri bir direniﬂ oda¤›d›r. Haklar ve özgürlükler mücadelesinde
herkesin etraf›nda birleﬂebilece¤i
odaklard›r.
Avukat Behiç Aﬂç›, aç›k söylüyor ve direniﬂin ça¤r›s›n›n sözcüsü
olarak ﬂöyle diyor: “Bugüne kadar
kalkmas› ve ölümlerin son bulmas›
için herkes üzerine düﬂeni yapm›ﬂ
olsayd› bugün hâlâ ölülerden bahsediyor olmazd›k. Ama tecrit sürüyor ve tecrit sürdükçe ölümler de
bitmeyecek.
ﬁimdi duyarl›, demokrat, ilerici,
ayd›n, halktan yana herkesin tekrar
düﬂünmesi ve harekete geçmesi zaman›d›r...”

HALKIMA!
“5 May›s 2006 tarihinde “Tecritin Kalkmas›, Analar›n Gözyaﬂlar›n›n Dinmesi ‹çin” ölüm
orucuna baﬂlad›m. Bugün açl›¤›n 30. günündeyim. Ayn› tarihte benimle birlikte 30 gün destek
açl›k grevine baﬂlayan Gina Özçelik ve Nezahat K›yanç tecritin kalkmas› ve direniﬂime destek
olmak için açl›¤›ma ortak oldular. Bugün destek açl›k grevcileri yerlerini Emrah Eskibal ve
Arzu Seçen’e devrettiler. Onlar da 10 gün boyunca benimle açl›¤› paylaﬂarak direniﬂime desteklerini sunacaklar.
Benimle birlikte 30 gün açl›¤› paylaﬂan arkadaﬂlara teﬂekkürlerimi sunarken, yeni destek açl›k grevci arkadaﬂlara da desteklerimi sunuyorum.
Yeni ölümlerin olmamas›, baﬂka analar›n gözyaﬂlar›n›n akmamas›, tecritin kald›r›lmas› için tüm halk›m›z›, demokratik kitle örgütlerini, bas›n› duyarl› olmaya ça¤›r›yorum. Tecrite Son.
Direniﬂimin 30. günü olan 3 Haziran 2006 günü itibariyle: Kilo 53, tansiyon; 10-6, nab›z-97”
3 Haziran 2006 / Gülcan
7
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Görüro¤lu

F Tipleri, ‹stanbul ve
Adana’da
direniﬂi
sürdüren ölüm orucu direniﬂçilerine
destek vermek için Avrupa’da ve
Türkiye’de destek açl›k grevleri yay›l›yor.
Adana ve ‹stanbul’daki Direniﬂ
Evleri’nde; ‹zmir ve Malatya’da süren açl›k grevlerine Hatay da eklendi. 1 Haziran’dan itibaren Hatay’›n
Belediye Park›’nda da “tecrite son”
diyen açl›k grevcileri vard›.

dar 122
evlad›m›z› kaybettik. Ve
hala yeni
ölüm orucu direniﬂçileri hemen yan› baﬂ›m›zda Adana’da, ‹stanbul’da, hapishanelerde her gün ölüme bir ad›m daha yaklaﬂ›yorlar. Çözümsüzlü¤ü dayatan iktidar ölümlerin sorumlusudur” dediler.
Aç›klaman›n ard›ndan 5 y›ld›r
Kand›ra F Tipi Tecrit Hücreleri’nde
tek kalan Ümit ‹lter’in mektubu ve
ayd›nlar›n “Tecrit ‹ﬂkencedir” baﬂl›kl› bildirileri okundu.

Destek açl›k grevleri yay›l›yor

Antakya Belediye Park›’nda toplanarak tecritin kald›r›lmas›n› isteyen TAYAD’l›lar “Tecritin Kalkmas› ‹çin Süresiz Açl›k Grevindeyiz”
yaz›l› pankart açt›lar ve “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” slogan›
att›lar. ‹brahim Arslanhan taraf›ndan yap›lan aç›klamada, bugünden
itibaren burada açl›k grevine baﬂlanaca¤› duyurulurken, demokratik
kitle örgütlerine, sendikalara, Hatay
halk›na bu zulmün karﬂ›s›na dikilme ça¤r›s› yap›ld›. Aç›klaman›n ard›ndan ilk ekip olarak ‹brahim Arslanhan ve Gönül Durgun açl›k grevine baﬂlad›. 10 gün sonra onlar›n
yerini yeni bir ekibin alaca¤› ö¤renildi.
Eylem ilk günden itibaren halk›n
ilgisini çekerken, vicdanlara da sesleniyor ve de¤iﬂik düﬂüncelerden
insanlar TAYAD’l›lara ziyaretlerde
bulunuyorlar.
2 Haziran günü, her hafta düzenli olarak yap›lan oturma eylemi de

Ulus Meydan›’nda gerçekleﬂti. “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
pankart› aç›larak, ölüm orucu direniﬂçilerinin foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤›
eylemde konuﬂan Enis Aras, açl›k
grevine baﬂlama nedenlerini anlatt›.
Aç›klama yar›m saat süren oturma
eylemiyle, at›lan sloganlarla sona
erdi.
4 Haziran’da ise parkta moral
amaçl› müzik dinletisi verildi. Hatay
Temel Haklar Müzik Grubu, halk›n
yo¤un ilgi gösterdi¤i etkinlikte,
Türkçe ve Arapça türküler söyledi.
Mersin TAYAD’l› Aileler, 2 Haziran günü Taﬂ Bina önünde yapt›klar› eylemde, “Tecrite Son’ pankart›
taﬂ›rken, Serpil Cabadan‘›n zorla
müdahale amaçl› olarak hastaneye
kald›r›lmas›n› protesto ettiler. Aç›klamay› yapan Hasan Biber, ”Tecrit
zulmü, zorla müdahalelerle F Tipi
hapishanelerde ve d›ﬂar›da AKP taraf›ndan a¤›rlaﬂt›r›larak sürdürülmektedir” diye konuﬂtu.
Mersin TAYAD’l›lar her hafta
“Tecrite Son” talebi ile baﬂlatt›klar›
oturma eylemlerine 6 Haziran günü
de Taﬂ Bina önünde biraraya gelerek devam ettiler. “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” önlüklerini giyen TAYAD’l›lar, “AKP hükümeti
ve ondan önceki hükümet tecrit sorununu çözmedi¤i için bugüne ka8
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‹zmir’de 24 May›s’ta Buca Forbest giriﬂinde baﬂlat›lan açl›k grevinde üçüncü grup 2 Haziran günü
açl›k grevi önlüklerini giydi. Nöbet
de¤iﬂimi s›ras›nda yap›lan aç›klamada “Behiç Aﬂç› Onurumuzdur,
Serpil Cabadan Onurumuzdur, Kamil Karataﬂ Onurumuzdur, Gülcan
Görüro¤lu Onurumuzdur, Sevgi
Saymaz Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›.
‹zmir TAYAD’l›lar da, haftal›k
oturma eylemine, 3 Haziran’da Kemeralt› giriﬂinde devam ettiler. “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart› aç›lan eylemde konuﬂan
Yurdagül Gümüﬂ, “Kararl›y›z, tecrit
sald›r›lar› ve sansür devam etti¤i
müddetçe, gerekirse bu ülkedeki
tüm evlerin kap›s›n› tek tek çal›p
gerçekleri anlataca¤›z” dedi.
Aç›klama sonras› oturma eylemine geçilirken, Gülcan Görüro¤lu’nun k›zlar›n›n yazd›¤› mektuplar

temsili hücre içinde okundu.
Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda tecrite karﬂ› direnen TAYAD’l› Aileler, bu hafta da direnenlerin sesi oldular. 3 Haziran günü
her hafta yapt›klar› gibi üzerinde
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum,
Tecrit Öldürüyor” ve “Tecrite Son”
yazan pankartlar› açt›lar. Ölüm y›ldönümleri olmas› nedeniyle Naz›m
Hikmet, Orhan Kemal ve Ahmet
Arif’in de an›ld›¤› eylemde, temsili
hücre içine giren ﬁair Mehmet
Özer, “halk›n ayd›nlar› ile Büyük
Direniﬂi birleﬂtiren TAYAD’l› Aileler’i sevgiyle kucakl›yorum. Direniﬂçileri selaml›yorum” dedi ve Naz›m’dan ‘Zafere Dair’ ﬂiirini okudu.
Daha sonra TAYAD ad›na Ayﬂe
Arapgirli aç›klamada bulundu.
Arapgirli, “Bugün, tecrit son bulsun
diye baﬂlatt›¤›m›z Süresiz Açl›k
Grevimizde 21. gündeyiz. Abdi
‹pekçi Direniﬂimizin bugün 992. günü. Art›k 1000. günü karﬂ›lamaya
haz›rlan›yoruz. Direniﬂimizi sürdürece¤iz. Çünkü hapishanelerde uygulanan tecrit iﬂkencesi can almaya
devam ediyor” diye konuﬂtu.
Gülcan Görüro¤lu’nun k›zlar›n›n annelerine yazd›¤› mektubun
okundu¤u eyleme ESP de destek
verirken, ‹dilcan Müzik Grubu
marﬂlar söyledi.

Adana'da 15. haftas›na giren
oturma eylemi, 5 Haziran’da da
‹nönü Park›'nda tekrarland›. Gülcan
Görüro¤lu’nun direniﬂe baﬂlamas›
ile eylemlerin daha coﬂkulu ve kararl› geçti¤i Adana’da yap›lan aç›klamada da direniﬂ kararl›l›¤›na vurgu yap›ld› ve Görüro¤lu’na destek
verilmesi istendi. 1 saat süren oturma eylemine s›ca¤a ra¤men halk›n
ilgisi yo¤undu.
‹stanbul’daki oturma eyleminin
sürdü¤ü Sultanahmet Park›, bu pazar da yine TAYAD'l› Aileler’in sloganlar›yla yank›land›. Türkçe ve ‹ngilizce tecriti protesto eden, 122 insan›n katledildi¤i gerçe¤ini anlatan
pankartlar açan TAYAD’l›lar; tüm
insanl›¤a, analara, babalara ça¤r› niteli¤inde olan, Gülcan Görüro¤lu’nun k›zlar›n›n mektuplar›n› okudular. Çok say›da broﬂürün da¤›t›ld›¤› eylemde s›k s›k tecriti protesto
eden sloganlar hayk›r›ld›.
Her cumartesi oldu¤u gibi, 3 Haziran’da da Süleymaniye Geçidi’nde oturma eylemi yapan Samsun TAYAD’l›lar, dövizleri, pankartlar›, sloganlar› ve aç›klamalar›
ile ayn› ﬂeyi hayk›rd›lar; Tecrite
Son! Oturma eyleminin sloganlarla
bitirilmesinin ard›ndan Çiftlik Caddesi boyunca bildiri da¤›t›l›rken,
Cumhuriyet Meydan›’na gelen TAYAD’l›lar, burada iki gün süreyle

oturma eylemi yapan Emekli-Sen
üyelerine desteklerini sundular ve
mücadelelerinin ortakl›¤›n› vurgulad›lar.
Malatya TAYAD’l›lar›n eylem
yeri ise tecritte katliam› sürdüren
AKP’nin il binas› önüydü. 4 Haziran günü yap›lan eylemde, “F Tipi
Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› ve “Bir Anne ve Avukat Ölüm
Orucunda Neden Ölüyorlar?”,
“Tecrit Gün Gün Saat Saat Hücre
Hücre Ölümdür” gibi dövizler taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›.
Nurcan Hanbayat taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “6 y›ld›r 122 tabut ç›kt›. Ve ç›kmaya devam ediyor.
Bir avukat 5 Nisan’dan bu yana d›ﬂar›da ölüm orucunda. Bir anne 5
May›s’tan bu yana d›ﬂar›da iki k›z›n› arkada b›rakarak sürdürüyor
ölüm orucunu” denildi. ‹ktidara
seslenen TAYAD’l›lar, “Daha kaç
insan›n ölmesini istiyorsunuz?”
diye sorarken, aç›klaman›n ard›ndan “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” bildirileri 500 adet da¤›t›ld›.
Tecrit ile ilgili bildiriler da¤›t›rken linç giriﬂiminin yaﬂand›¤›
Trabzon'da tecrit iﬂkencesi anlat›lmaya devam ediliyor. Trabzon TAYAD'l›lar tecrit gerçe¤ini anlatmak
için ﬂehrin birçok yerine “F Tipi
Hapishanelerde Tecrite Son” afiﬂleri ast›.

Avrupa çap›nda 30 günlük açl›k grevleri baﬂl›yor
TAYAD Komite taraf›ndan 7
Haziran günü yap›lan aç›klama ile,
Avrupa çap›nda destek açl›k grevlerinin baﬂlat›laca¤› duyuruldu.
“Tecritin kald›r›lmas› yönünde
bir çözüme yönelik ilerlemek için
TAYAD Komite olarak 10 Haziran
tarihinde Avrupa çap›nda 30 günlük açl›k grevlerine baﬂlayaca¤›z”
denilen aç›klamada, hangi ülkede
kimlerin eyleme baﬂlayaca¤›na iliﬂkin bilgiler de verildi.
Buna göre;
Almanya’n›n Stuttgart kentinde
Av. Ahmet Düzgün Yüksel baﬂlarken, 28 May›s'ta 30 günlük açl›k
grevine baﬂlayan Erkan Do¤an’›n

eylemi sürüyor. Hamburg’da Sinan
Yanar, Frankfurt’ta Hasret Do¤an,
Köln’de Yeter Karada¤, Berlin’de
Cem Kara (Tuncay Y›ld›r›m ve Leman Akkoç da 1 hafta yapacak),
Duisburg’da Güler Korkulu, Dortmund’da Yasemin Pilaf ve Haydar
Demiray.
Avusturya’da Erdem Türk (Nurgül F›rat, Hatime Azak, Sancar Sanayi Turan, 7 günlük; Meral Akyol
ve Serdal Aktaﬂ, 4’er günlük açl›k
grevi yapacak)
‹sviçre’de Cemal Altu¤, Önder
Alkaya, Musa Karakuﬂ. ‹ngiltere’de Ayfer Y›ld›z ve Alaattin Kalender. Fransa’da Ali Do¤an. Hol9
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landa’da Erol Güneﬂ, 30 günlük açl›k grevi yapacaklar olarak duyuruldu. Aç›klamada, Türkiyeli
emekçilere, Avrupa kamuoyuna da
ça¤r› yap›l›rken, açl›k grevlerinin
çad›rlar ve derneklerde sürece¤i
bilgisi verildi.
9-10 Haziran'da kitlesel destek
açl›k grevleriyle eylemlere baﬂlanaca¤› ve bir ay boyunca her haftasonu kitlesel destek açl›k grevleri
yap›laca¤› kaydedilirken, 10 Haziran’da Türkiye Konsolosluklar›'n›n
önünde eylemler yap›laca¤› belirtildi. Aç›klamada ayr›ca haziran,
temmuz boyunca çeﬂitli eylemlerin
program› da yerald›.

Çetelerin Ana Rahmi Faﬂizmdir...
lar, ‘tam demokratikleﬂiyorken...’ ne
oldu diyorlar. ﬁaﬂk›nl›¤›n nedeni,
oligarﬂik diktatörlü¤ün, faﬂist devletin ciddi olarak de¤iﬂti¤i yan›lg›s›ndan, AB aldatmacas›ndan kendilerini bir türlü kurtaramamalar›d›r.

“Dipten gelen dalga”,
hangi sahillere vuruyor?
Günlerdir gazetelerde, televizyonlarda “çete”ler üzerine yaz›l›p
çiziliyor. Asl›nda hemen hemen Susurluk’tan beri böyle bu.
ﬁöyle bir hat›rlay›n; “Çete cenneti Türkiye” manﬂetlerini, polisten
ikide bir yap›lan “çeteler temizleniyor” aç›klamalar›n› ve birkaç operasyonu izleyen “Türkiye ba¤›rsaklar›n› temizliyor” yorumlar› hemen
akl›n›za gelecektir.
‹ﬂ o noktaya varm›ﬂt›r ki, “bu sene ﬂu kadar çete ortaya ç›kart›ld›”
gibi aç›klamalar bile kan›ksanm›ﬂt›r.
Önce Cumhuriyet ve Dan›ﬂtay’a sald›ran çeteyle u¤raﬂ›rken, ayn› günlerde ‘Atabey çetesi’ ortaya ç›kt›. Ve
2 Haziran tarihli gazetelerde “14 çete hakk›nda araﬂt›rma-soruﬂturma
yürütüldü¤ü” haberi vard›.
Mesela; 1998’de iﬂ adeta bir
“kampanya”ya dönüﬂtürülmüﬂtü.
Arﬂivlerimiz o sene 169 çetenin ortaya ç›kar›ld›¤›n›, bu çete operasyonlar›nda 1087 kiﬂinin yakaland›¤›n› ve 347'sinin de tutukland›¤›n›,
iktidar›n kameralar›n karﬂ›s›na geçip gerine gerine "98 y›l› çetelerle
mücadele y›l› oldu" dedi¤ini gösteriyor. Sadece bu rakamlar ve çetelerin o günden bu yana da ayn› yo¤unlukla sürüyor oluﬂu, bu çeteleri
düzenin üretti¤ini göstermeye yetmez mi? Demokrasisi olmayan,
ekonomisi çarp›k ﬂekillenen ve talana, soyguna, yolsuzlu¤a dayanan,
kontrgerilla politikalar›n›n her dönemde revaçta oldu¤u bir ülkede
bundan baﬂka nas›l bir sonuç ç›kabilir ki?
Kendilerine “Atabeyler Gerilla

Grubu” ad› verdikleri iddia edilen,
ama gruptakilerin bu iddiay› reddetti¤i “çete”nin nas›l bir çete, örne¤in
öncekilerden farkl› bir yap›s› olup
olmad›¤›, tart›ﬂmalar›n k›smen özgün bir yan›n› oluﬂturuyor. Buna
tekrar gelece¤iz. Ama öncelikle belirtilmesi gereken ﬂudur:
Susurluk’tan bu yana sürdürülen
ve içinde klasik olarak askerlerin,
polislerin, mafyac›lar›n, iﬂadamlar›n›n ve bir kaç bürokrat›n yerald›¤›
gruplara yönelik çete edebiyat›,
devletin ve oligarﬂinin rolünü gizlemek içindir. Çeteler, oligarﬂinin
çetesi ve oligarﬂinin hizmetinde,
korumas›nda olan örgütlenmelerdir. Döneme koﬂullara göre, bu
örgütlenmelerin de biçimleniﬂi
de¤iﬂebilir ama bu özünü de¤iﬂtirmez...
Susurluk’u bile devletin d›ﬂ›nda
gören, ortaya ç›kan onca kan›ta göre, en fazla “devletin bir kesimine”
ba¤layan anlay›ﬂ, ülkemizdeki bu
gerçe¤i anlayamamaktad›r.
Mesela, Gazeteci Haluk ﬁahin
Susurluk’tan bu yana, on y›l geçmiﬂ
olmas›na, on y›lda yüzlerce çeteyle
karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bir
hafta önceki yaz›s›nda ﬂöyle diyordu: “Demokrasi yolunda ilerlemeye
çal›ﬂ›rken karﬂ›m›za ç›kan bu dehﬂet verici manzaray› nas›l aç›klayaca¤›z? Ne oldu da böyle üreyiverdi
bu çeteler? Bundan kim sorumlu?”
(Radikal, 3 Haziran 2006)
Birincisi; buna benzer cümlelerin çok tan›¤› oluyoruz. Yaln›z “çeteler” meselesinde de¤il, katliamlar,
iﬂkenceler karﬂ›s›nda da ﬂaﬂ›r›yor10
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Önce Sauna Çetesi’ne ard›ndan
da Atabeyler Çetesi’ne yönelik olarak dile getirilen sorular, bu oluﬂumlar›n “yeni bir örgütlenme modeli” mi oldu¤u, “generallerden
ba¤›ms›z olarak dipten gelen bir
dalgan›n sonucu mu oldu¤u” gibi
sorulard›r. Tabii esas sorulmas› gereken, örgütlenme modelinin yenili¤inden çok, niteli¤inin ne oldu¤udur.
“Devletten ba¤›ms›z” oluﬂumlar
ortaya ç›kamaz m›? Elbette ç›kabilir. Özellikle mevcut konjonktürde,
oluﬂturulan bu siyasal ve ideolojik
ortamda, “kendili¤inden” çeﬂitli örgütlenmeler de ortaya ç›kabilir.
As›p kesmeye, darbeler yapmaya
al›ﬂm›ﬂ bir ordu yap›s› içinde, ordunun darbe yapamayaca¤›, “AB’cilik” oyunlar›n›n revaçta oldu¤u bir
dönemde “tepkisel” oluﬂumlar da
ç›kabilir. Bunlar birçok ülkenin geliﬂme süreçlerinde rastlanabilen türde örgütlenmelerdir. Bu tür örgütlenmelerin oligarﬂi içi çeliﬂkilerde
ne kadar etkili hale gelebilecekleri,
zaman içinde nas›l bir siyasal do¤rultu kazanabilecekleri ayr› bir konudur.
Fakat mevcut ortamda ve mevcut örnekler somutunda, bunlar›n
emperyalizme, faﬂist devlete karﬂ›
bir nitelik taﬂ›mad›klar› aç›kt›r.
“Dipten gelen dalga” söyleminin
bugünkü pratikteki karﬂ›l›¤›, milliyetçi-ﬂovenist dalgad›r. “Dipten gelen dalga” edebiyat›yla meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›klar› çeteler, elbette
“anti-emperyalist” oluﬂumlar de¤il,
halka düﬂmanl›k temelinde ortaya

ç›kan çetelerdir. “Ulusalc›” geçinen
baz› kalemler, aç›kça bu tür çeteleri
teﬂvik etmektedirler zaten. Ama onlar çeteleri teﬂvik ederken, “emperyalizme haddini bildirin”, “ülkemize girdiklerine piﬂman edin” demiyorlar hiç; “haddi bildirilmesi” istenen ço¤u kez Kürt milliyetçi hareketi, ayd›nlar ve oligarﬂik düzen
için tehlike oluﬂturanlard›r.
Diyelim ki bunlar›n “organik ba¤›” yok. Do¤rudan bir talimat almad›lar. Ama bu, ülkemizdeki sistemin
analizi aç›s›ndan hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemektedir.
Ama do¤rudan talimat alanlar›n
-mesela ﬁemdinli’deki Ali Kayalar’›n- nas›l korundu¤u, savunuldu¤u ortadad›r. Demek ki bu devletin
“çetelere karﬂ› olmas›” gibi bir ﬂey
söz konusu de¤ildir.
Halka karﬂ›, halk›n ulusal ve s›n›fsal taleplerine karﬂ› harekete geçmek için oluﬂturulmuﬂ herhangi bir
oluﬂumun ﬂu veya bu kurumla, ﬂu
veya bu generalle, hükümet yetkilisiyle, polis ﬂefiyle organik ba¤› olup
olmamas› önemli de¤ildir, onlardan
aç›k talimat al›p almamas› önemli
de¤ildir. Düzen; politikas›yla, ideolojisiyle, k›ﬂk›rtmas›yla, yönlendirmesiyle, yarg›s›yla, hükümetiyle, Genelkurmay’›yla bunlar›
üretiyor, özendiriyor, koruyor...
Komplo, provokasyon zaten devletin geleneksel yöntemleridir... Siyasete müdahale etmek isteyen tüm
gerici, faﬂist çevreler bu gelene¤i
izliyor...

Faﬂist, mafyac› çetelerin
varl›k sebebi, kontrgerilla
politikalar›d›r
Esas olan halka karﬂ› kontrgerilla politikalar›na baﬂvurulmas›d›r.
Kontrgerilla politikalar› uygulan›yorsa, buna uygun örgütlenmeler de
olacak, bu örgütlenmelerin ﬂekli de¤iﬂecek, ama rolleri de¤iﬂmeyecektir... MHP’lilerin 1960’lar›n ikinci
yar›s›ndan itibaren hangi ﬂekillerde
kullan›ld›¤›na bakmak yeter bunu
görmek için; önce 1980’e kadar si-

vil faﬂist hareket olarak kullan›ld›lar. 1980’lerin baﬂlar›nda Çatl›lar,
K›rc›lar daha özel operasyonlarda
ve daha farkl› iliﬂkiler içinde kullan›ld›lar. Sonra MHP’liler Özel Timlerde istihdam edildi, katilamc›lar
resmi üniformaya kavuﬂturuldu.
Bugün yine “sivil” olarak linçlerde
kullan›l›yorlar... Susurluk’u A¤arlar, Ayhan Çark›nlar, O¤uz Yorulmazlar’dan ibaret görenler, deﬂifre
olan bu elemanlar tasfiye edildi¤i
halde, Susurluk politikalar›n›n sürdürülmesine bakarak da gerçe¤i görebilirler.
Halk› her dönem sindirmeyi esas
alan bir ülkede, bask› ve terörün
resmi, gayri-resmi çeﬂitli biçimleri
de olacakt›r. Demirel’in deyimiyle
devlet “rutin d›ﬂ›na” ç›kacakt›r. Susurluk’tan bu yana, burjuvazinin kalemﬂörleri “her devletin derin devlete ihtiyac› var” diye bunun teorisini yapm›yorlar m› zaten? Bu kesimlerin bugün “çetelere” karﬂ›ym›ﬂ gibi görünmeleri klasik bir “demokratl›k” aldatmacas›d›r. Esas olan
oligarﬂinin yönetiminde kontrgerillan›n ideolojik politik zemininin her
dönem olmas›d›r.
Mafyavari oluﬂumlar da bu zeminin bir parças›d›r. Mafyalar, esas
olarak, oligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›nda “yard›mc› güç” olmay› kabul
ettikleri ölçüde oligarﬂinin destek
ve himayesini bulmaktad›rlar. Bu
çetelerin birço¤unda, polis ﬂeflerinin, generallerin, ülkenin en önemli
tekelci burjuvalar›n›n ad›n›n geçmesi, bunlar›n sistemle ne kadar içiçe ve bütünleﬂmiﬂ oldu¤unu zaten
herkese tekrar tekrar göstermiﬂtir.
Her katliam çetesi, ayn› zamanda mafyayla iﬂbirli¤i içinde bir haraç çetesidir. “Rutin d›ﬂ›” faaliyetlerinin finansman› ve kendi avantalar›n› bu yoldan sa¤lamaktad›rlar.
Ülkemizde bu olgu, baﬂka etkenlerle de birleﬂerek o kadar yayg›nlaﬂm›ﬂt›r ki, dönem dönem tekelci
burjuvaziyi rahats›z eder boyutlara
ulaﬂmakta, iﬂte genellikle o noktada
da “temiz eller” nakarat› tekrarlan›p, düzen güçlerine çeki düzen vermeye yönelik operasyonlar yap›l11
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Yine “Münferit”!
Daha birkaç ay önce Sauna Çetesi’ne, ﬂimdi de Atabey Çetesi’ne
münferit dediler. Topal Osman’dan beri “münferit” bunlar...
Demirel ''Asker dedi¤iniz ﬂey
150 bin subay ve astsubay bulunan büyük bir teﬂkilatt›r. Bunlar›n
münferit hadiseler oldu¤unu ve tamamen bireysel oldu¤unu herkes
kabul etmelidir'' buyurdu.
Bugüne kadar hangisine “münferit” demediler ki! Münferitler
kurala dönüﬂmüﬂtür bu ülkede.
Demirel, ayn› demecinin devam›nda “Çetelerin üniformayla ilgisi yok...” diyordu bir de. Peki kiminle var öyleyse? Demirel onu
da aç›klasa da herkes bilse.

Kontrgerilla korumac›l›¤›
Bir “ulusalc›” dernek baﬂkan›
milis oluﬂturmaktan sözediyor,
ifadesini bile alm›yorlar; yüzbaﬂ›n›n ifadesinde polis müdürlerinin
ad› geçiyor, aç›¤a bile al›nm›yorlar. Klasik devlet korumas› sürüyor bu tür güçler üzerinde.
Bu “koruma”n›n nas›l bir koruma oldu¤unu hat›rlamak için yine
Susurluk günlerini hat›rlamakta
yarar var. “Susurluk davas›” diye
ortaya bir kumarhanecinin katillerini atm›ﬂlard› hat›rlan›rsa. Ama
onlar “devlet için kurﬂun atanlar”d›, korumaya mahkemelerde
de devam ettiler. O kadar ki o günlerde bas›n bile onlar›n mahkemelerini “Duruﬂma de¤il tiyatro...
Çete san›klar› çok rahat... Susurluk e¤leniyor..” gibi baﬂl›klarla
veriyorlard›.
E¤lenirler de, bombalar da
koyarlar. Düzen onlar›n düzeni.

maktad›r. Bu operasyonlar, iﬂte bu
noktada yan›ltmaktad›r kimilerini.
Operasyonlar› sistem aç›s›ndan bir
“dönüm” iﬂareti saymaktad›rlar.
Ama baﬂta da dedi¤imiz gibi, p›trak
gibi üremeye devam eden çeteler
gerçe¤ine bak›p, art›k bu boﬂ hayalden vazgeçmelidirler.

ﬁemdinli Davas› J‹TEM Takibinde Polisten Hastanede
ﬁemdinli iddianamesini haz›rlayan savc›n›n Genelkurmay-AKP operasyonuyla görevinden al›nmas›n›n ard›ndan, davan›n seyri
aﬂa¤› yukar› belli olmuﬂtu. Oligarﬂinin kontra örgütü J‹TEM temize ç›kar›lacak, böylece
ayn› politikalar, halka sald›r›lar daha rahat
sürdürülecekti... Ancak oligarﬂi bu hesab›n
çeﬂitli nedenlerle tutmamas› “riski”ne karﬂ›
ilk duruﬂmadan itibaren mahkemeyi bask›
alt›nda tutma, kamuoyu sahiplenmesini engelleme yoluna gitti. ‹kinci duruﬂmada da bu durum aç›kça görüldü.
ﬁemdinli’de suçüstü yakalanmalar›n›n ard›ndan yaﬂad›klar› “ﬁok” durumunu atlatan ve karﬂ› sald›r›ya geçen ordunun kurmayl›¤›nda yürütülen
operasyonun bir parças›na dönüﬂtürülen mahkemenin, 1 Haziran’da yap›lan
duruﬂmas› yine J‹TEM kuﬂatmas› alt›nda geçti. Önceki duruﬂmada oldu¤u
gibi, Van 3. ACM salonuna giren sivil giyimli 12 J‹TEM eleman›, “biz devletiz, bizi yarg›layamazs›n›z” terörizminin an›t› gibiydi. ﬁemdinli halk›n›n
hakk›n› aramak üzere duruﬂmada haz›r bulunan 25 avukat›n, böyle bir durumun davay› bask› alt›na alma amac› taﬂ›d›¤›, salondan ç›kar›lmalar› gerekti¤i yönündeki itirazlar›, mahkeme heyetince dikkate al›nmad›.
Duruﬂma J‹TEM bask›s› alt›nda sürerken, ﬁemdinli halk›na destek vermek için Van’a gelen Temel Haklar Federasyonu üyeleri ile ﬁemdinli’deki
J‹TEM bombalamas›nda hayat›n› kaybeden Mehmet Zahir Korkmaz’›n annesi ve kardeﬂi duruﬂman›n ilk bölümüne al›nmad›lar. Temel Haklar Federasyonu üyeleri bu keyfili¤e son verilmesi için Baﬂsavc› Kemal Kaçan ile
görüﬂürken, Kaçan, “üç gün önceden gelip mahkeme baﬂkan›ndan davay›
izlemek istedi¤inize yönelik izin al›p isminizi yazd›rman›z gerekiyordu” gibi, keyfi bir gerekçeyle, durumu meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂt›.
Duruﬂmada, J‹TEM’cileri kurtarma amaçl› dosyaya konulan Jandarma
Genel Komutanl›¤›'n›n gizli ibareli belgelerine, kontrac›lar›n avukatlar›n›n
talebi üzerine yay›n yasa¤› getirildi. Jandarman›n “haber eleman›m›zd›r”
dedi¤i ‹tirafç› Veysel Ateﬂ, “gözünü k›rpmadan PKK’lileri öldürece¤ini”
söyleyerek, tetikçi oldu¤unu kendisi ilan ederken, J‹TEM’den ald›¤› güçle,
mahkemede avukatlar› da tehdit etmeyi ihmal etmedi.
Bir baﬂka geliﬂme ise, savc›n›n görevden al›nmas›n›n ard›ndan, J‹TEM
elemanlar›na yönelik suçlaman›n de¤iﬂmesi oldu. J‹TEM’cilerin ‘devletin
birli¤i ve bütünlü¤ünü bozmak’tan cezaland›r›lmas› istemi de¤iﬂtirildi. ‘Çete kurmak’tan yani daha az ceza istemiyle yarg›lanmalar› karar› verildi.
Müdahil avukatlar, KKK Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n Astsubay Ali Kaya'ya
'ﬁerit Rozet Berat›' verdi¤ine dair belgeyi mahkemeye sunarak, “Büyükan›t'tan ödül almad›¤›n›” söyleyen Kaya’n›n yalan›n› ortaya ç›kard›. ﬁemdinli halk›ndan ifade verenler ise, J‹TEM’cilerden ﬂikayetçi olduklar›n› belirttiler ve o gün yaﬂananlar› anlatt›lar.
13 Haziran'a ertelenen davan›n ilk bölümüne al›nmayan Temel Haklar
Federasyonu üyeleri, burada bas›na yapt›klar› aç›klamada, “Bu davada bilinemeyen, s›r olan, aç›klanamayan bir yan yoktur. Aksine her ﬂey çok aç›kt›r. Adliye görevlilerinin davran›ﬂlar›ndan tutun da mahkemedeki gidiﬂata
kadar herkes nereden taraf oldu¤unu bir ﬂekliyle zaten ifade ediyor. Biz de
taraf›z; ac› çeken, baﬂ›na bombalar ya¤d›r›lan halk›n taraf›nday›z” dediler.
Aç›klaman›n ard›ndan mahkeme baﬂkanl›¤›na yaz›l› bir dilekçeyle baﬂvuran Federasyon çal›ﬂanlar› duruﬂman›n ikinci bölümünde salona al›nd›lar.
12
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‹ﬂkence
Tarsus Emniyet Müdürlü¤ü'ne
ba¤l› polisler, yapt›klar›n›n kaydedilmemesi için önce Devlet
Hastanesi'nin güvenlik kameralar›n› k›rd›lar, ard›ndan 5 kiﬂiyi
iﬂkenceden geçirdiler.
3 Haziran’da Girne Mahallesi'nde iki ailenin kavgas›nda yaralanan yak›nlar›n› ziyaret etmek
amac›yla hastaneye giden Sertaç
Baki, Maﬂallah Çelikli, Turgut Baki, Fatih Olgun ve Ali Hikmet Elmastaﬂ isimli kiﬂiler, polisler taraf›ndan dövüldükleri nedeniyle
‹HD Tarsus ﬁubesi'ne baﬂvurarak
yaﬂananlar› anlatt›lar.
Elleri kelepçeli olarak döverlerken, polislerin 'Vurun bu vatan
hainlerine. Nedir bu Kürtlerden
çekti¤imiz. Öldürün hepsini’ ﬂeklinde ba¤›rd›klar›n› söylediler.

Elaz›¤ polisi baﬂka
yöntemler bulsun!
Elaz›¤ polisi, 6 Haziran günü,
Temel Haklar Derne¤i’ni sabah erken saatlerde ablukaya ald›. Derne¤e gelen üye ve çal›ﬂanlara bina
giriﬂinde kimlik kontrolü yap›ld›.
Durdurduklar› kiﬂileri kap› a¤z›nda sorguya almaya kalkan polisin
çabalar› boﬂa ç›kart›l›rken 'dernekte kalan kimse var m›, derne¤in
anahtar› baﬂka kimde var?' gibi
sorular devam etti.
Dernek üye ve çal›ﬂanlar›n›n
nedenini sormas› üzerine 'gece buraya molotof kokteyli at›ld›, ﬂüphelileri ar›yoruz' gibi ucube bir bahane sunuldu.
Elaz›¤ Temel Haklar taraf›ndan
yap›lan aç›klamada; bask› alt›na
alma, terörize amaçl› bu tür yöntemlerin bayatlad›¤› hat›rlat›larak,
“Elaz›¤ Emniyeti baﬂka yöntemler
bulmal›d›r” denildi.

“YÖK’e Hay›r” Eylemine, Örgüt Üyeli¤i Cezas›!
Terör demagojisinin, bu kapsamda ç›kar›lan terör yasalar›n›n s›n›r› yoktur. Hak arayan herkesi mutlaka hedef haline getirir.
Ankara'da 7 Kas›m 2005'te düzenlenen YÖK'ü protesto eylemine
kat›lan gençlerimiz hakk›ndaki dava, bu gerçe¤i bir kez daha ortaya
koymaktad›r.
Gençlik Federasyonu üyelerinin
ço¤unlu¤unu oluﬂturdu¤u, 3’ü tutuklu 40 ö¤renci hakk›nda aç›lan
davan›n görülmesine 7 Haziran’da
devam edildi. Ankara 11. A¤›r Ceza
Mahkemesi'ndeki duruﬂmada esas
hakk›nda mütalaas›n› okuyan savc›l›k, 25 ö¤renci hakk›nda "silahl› örgüt üyesi olmak"tan 10 y›la kadar
hapisle cezaland›r›lmalar›n›; slogan
atan 15 gencimiz hakk›nda da "silahl› örgütün propagandas›n› yap-

mak"tan 3 y›la kadar hapisle cezaland›r›lmalar›n› talep etti.
Demek ki, bu ülkede YÖK’ü ancak örgüt üyeleri protesto eder! Kuruluﬂundan bu yana YÖK birçok eylemle protesto edilirken, bunlar›n
16’s› büyük eylemlerdi. Bu eylemlerin 9’u hakk›nda soruﬂturmalar
söz konusu oldu. Ancak hiçbirinde
“örgüt üyeli¤i” gibi bir suçlama olmad› ve beraatlerle sonuçland›.
Tüm halk›, özellikle toplumun
en dinamik kesimini oluﬂturan
gençli¤i sindirme sald›r›lar›n›n yo¤unlaﬂmas›, terör demagojisinde s›n›rlar›n aﬂ›lmas› ile, savc›l›¤›n böyle bir ceza isteminde bulunmas› aras›nda paralellik vard›r. Yani, hukuki
olarak “örgüt üyeli¤i”ne hiçbir kan›t yoktur ortada, sadece siyasi bir
bir tutum söz konusudur.

Avukatlar›n beraat ve tahliye taleplerini reddeden mahkeme, aralar›nda bas›n›n “profesyonel eylemci”
diye hedef gösterdi¤i Nurgül
Acar’›n da oldu¤u üç ö¤rencinin tutuklulu¤unun devam›na karar verdi.
Yan›l›yorlar! Gençlerimizi sindiremeyecekler! Demokratik, meﬂru
haklar›n› kullanmalar›n› davalarla,
hapis cezalar› ile, soruﬂturmalarla
engeleyemeyecekler.
‹stanbul ve çeﬂitli kentlerden gelen Gençlik Federasyonu üyelerinin
yine mahkeme önünde YÖK’ü protestonun meﬂru bir hak oldu¤unu
hayk›r›ﬂlar› ve arkadaﬂlar›n› sahiplenmeleri bunun göstergesidir. Onlar yine her 6 Kas›m’da meydanlarda olacaklar. Halk için bilim, halk
için e¤itim isteyecek, “YÖK’e hay›r” diyecekler.

Ayd›nlar faﬂist terörle sindirilemez! Altunbaﬂ Davas›:
Radikal yazar› Perihan Ma¤den’in Aktüel'deki yaz›s›yla "halk› askerlikten so¤uttu¤u" iddias›yla aç›lan davan›n ilk duruﬂmas›, 7 Haziran günü yap›ld›. Adliye
önünde toplanan ve kendilerine “milliyetçi, ulusalc›, ﬂehit ailesi” gibi s›fatlar veren
bir güruh, Ma¤den’e sald›rmaya çal›ﬂ›rken, daha öncekilerde oldu¤u gibi polis,
sadece izlemekle yetindi.
Yazar Elif ﬁafak hakk›nda, son roman›
"Baba ve Piç"’te, "Türklü¤ü aﬂa¤›lamak" suçunu iﬂledi¤i gerekçesiyle dava
aç›ld›. “‹hbarc› vatandaﬂ” yine ayn›; faﬂist avukat Kemal Kerinçsiz.
Sanatç› Yavuz Bingöl hakk›nda, Samsun'da Ondokuz May›s Üniversitesi (OMÜ) taraf›ndan düzenlenen ''5. Bahar ﬁenlikleri''nde verdi¤i konser s›ras›nda, “Her gün Güneydo¤u'dan onlarca ﬂehit geliyor. O da¤daki insanlar
da bizim kardeﬂimiz, askerler de bizim askerimiz'' dedi¤i gerekçesiyle, Samsun Terörle Mücadele Ekipleri taraf›ndan suç duyurusunda bulunuldu.
Orhan Pamuk'la baﬂlat›lan, Hrant Dink ve Radikal yazarlar›n› hedef alarak devam eden bu terörün elbette bir nedeni var. Kimileri, bir grup faﬂistin
suç duyurular›na, mahkeme önündeki “linç provolar›na” dikkat çekse de,
yaﬂananlar AKP iktidar›ndan, devletin politikalar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
AB yasalar› ile “tarihe kar›ﬂt›¤›” yalan› söylenen “düﬂünce suçu”nun
dimdik ayakta oldu¤u gerçe¤i bir yana; oligarﬂik düzen bütün kurumlar› ve
kesimleri ile ayd›nlar›m›z› sindirmek istiyor. Aç›lan davalarla mahkeme
önünde höykürenler ayn› politikan›n parçalar›n› oluﬂturuyorlar. Biri hukuk
silah›n› kullan›yor, biri en iyi bildi¤i yöntemi; terörü, sald›rganl›¤›, küfürü!
13
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Oyuna devam!
1991’de Ankara DAL’da iﬂkence ile katledilen DEV-GENÇ’li
Birtan Altunbaﬂ’›n katillerinin yarg›lanmas›na 2 Haziran’da Ankara
2. ACM’de devam edildi. ‹ﬂkencecilerden ‹brahim Dedeo¤lu ve H.
Cavit Orhan’›n kat›ld›¤› duruﬂmay› bu kez erteleme bahanesi, “dosyan›n Yarg›tay’dan gelmesini beklemek” ve “tan›k gösterilenlerden
birinin ifadesinin eksik olmas›”
ﬂeklindeydi.
Duruﬂma 7 Temmuz’a ertelenirken, davay› sürekli olarak takip
eden Ankara Temel Haklar üyeleri
mahkemeden sonra yapt›klar›
aç›klamada, “Birtan Altunbaﬂ’›n
Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart›
ve Altunbaﬂ’›n resimlerini taﬂ›d›lar. Yap›lan aç›klamada, “Birtan’›n
katledilmesinin siyasi ve fiili tüm
sorumlular› yarg›lan›p cezaland›r›lmad›¤› sürece adalet yerini bulmayacakt›r” denildi.

IMF ‘Sa¤l›kta Tasarruf’ ‹stedi
AKP Halk›m›za Ölümü Reva Gördü
IMF emretti; sa¤l›kta tasarruf
yapacaks›n›z!
AKP iktidar›, hiçbir emrine “hay›r” demedi¤i IMF’ye, “sa¤l›kta tasarruf olur mu, bu cinayettir” demedi ve yerine getirdi.
Yeni uygulamaya göre sigortal›
hasta yani iﬂçi, memur, köylü ölümcül noktaya gelene kadar ilaç alamayacak. Örne¤in; kolesterol kullanan bir hastaya ilaç verilmesi için
kolesterol seviyesi yükselmiﬂ olmal›! Ya da bir ülser hastas› son noktaya ulaﬂana kadar ilaç alamayacak.
Sak›n “bu seviye zaten ilaç kullan›nca düﬂer” diye düﬂünmeyin; çünkü burada düﬂünülen halk›n sa¤l›¤›
olmay›nca mant›k da aramak gereksizdir.
‹kinci bir uygulama “en küçük
ambalaj” verme. Bu da, uzun süreli
hastal›klarda, hastan›n s›k s›k doktora baﬂvurmak zorunda kalmas›,
doktor ve eczane kuyruklar› demek.
Bu hasta köyde, kasabada ise vay
haline!
Ancak özellikle Anadolu kentlerinde, kasaba ve köylerde yaﬂayan
halk›m›z› bekleyen sadece bu da de¤il. Belli hastal›klarda ilac›n uzman
hekime yazd›r›lmas› zorunlulu¤u
getiriliyor. Van’›n, Çorum’un sa¤l›k
oca¤› olmayan köylerindeki hasta
uzman› bulacak, s›raya girecek yazd›racak, sonra ayn› s›raya eczanede
girecek ve bu “küçük ambalajl› ila-

c›” bitince ayn› ﬂeyleri yeniden tekrarlayacak.
Emekli maaﬂ› ödememek için
emeklilik yaﬂ›n› yükselten iktidar,
ayn› mant›kla hastalara ilaç vermemek için k›rk türlü hinlikle tasarruf
yapmaya çal›ﬂ›yor.
Hastal›k ve tasarruf gibi yanyana
gelmesi dahi abes olan iki kavram›
IMF talimat›yla yan yana getiren iktidar, halka k›saca “ölün!” diyor.
Ayn› süreçte “herkes do¤uﬂtan sigortal› olacak” nutuklar› atmay› da
ihmal etmiyor elbette.
AKP iktidar› bu son karar›yla,
tekellerin sömürü düzeninin istikrar› için yapamayaca¤› hiçbir ﬂey olmad›¤›n› göstermiﬂtir.
Halk› soyanlara, vergi dahi ödemeyen tekellere, borsan›n bir günde
milyarlar› soyan spekülatörlerine
“tasarruf”tan sözedemeyen iktidar,
halk›n s›rt›na biniyor. Bütün iktidarlar gibi, sistemin çarklar›n›n iﬂlemesi, tekellerin kasalar›n›n daha da ﬂiﬂmesi, iktidar rant›n› yiyen yandaﬂlar›n soyguna devam edebilmeleri
için elini halk›n cebinden çekmiyor.

“Halka ölüm ferman›”
Konuya iliﬂkin 1 Haziran günü
bas›n toplant›s› düzenleyen Türk
Tabipler Birli¤i (TTB) 2. Baﬂkan›
Metin Bakkalc›, IMF’nin talimatlar› do¤rultusunda AKP’nin izledi¤i

sa¤l›k politikas›n› “sa¤l›kta çöküﬂ
politikas›” olarak nitelendirdi.
Sa¤l›k hizmetine ulaﬂamayan
çok say›da insan›n kendilerine baﬂvuruda bulundu¤unu belirten Bakkalc›, “Bu iﬂ Devlet Bakan› Ali Babacan'›n imzas›n› taﬂ›yan niyet
mektubunda IMF’ye taahhüt edilmiﬂtir ve Hükümet'in niyetidir. Kimse bunlar› öngöremedik demesin.
Bunlar›n hepsi öngörülmüﬂtür. Sa¤l›k Bakan› görevini bir ekonomist
olan Babacan ve IMF’ye devretmiﬂtir. Yap›lan düzenlemeler vicdanlar›
kanat›yor” diye konuﬂtu.
Yeﬂil Kart’ta tasarrufu da sert bir
dille eleﬂtiren Bakkalc›, sa¤l›kta tasarruf ile ço¤unlu¤u yaﬂl› olan ve
say›lar› 300 bini bulan ostiyoporoz
hastas›n›n da ma¤dur olaca¤›n› belirtti.
Tasarruf plan›n› “HALKA
ÖLÜM FERMANI” olarak nitelendiren Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise,
IMF bütçesinin aç›klar›n› kapatmak
için halk›n sa¤l›¤›n›n tehdit edildi¤ini kaydedilerek ﬂöyle denildi:
“IMF'nin istedi¤i halk›n sa¤l›k
harcamalar›ndan karﬂ›lanacak. Bu
yoksul halka dayat›lan ölüm ferman›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Halktan al›p tekellere veriyor iktidar.
Bir iktidar bir düzen halk›n en
temel ihtiyaçlar› olan sa¤l›k, e¤itim,
konut vb. en temel ihtiyaçlar› karﬂ›lam›yorsa ne için vard›r?
IMF'nin tasarruf paketlerine,
halk›n kan›n› emerek, bir lokma ekme¤ine göz dikerek, açl›¤a, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e mahkum edenler, halk›n
öfkesini de hesap etmesi gerekir.”

salar telaﬂta, patronlar ayakta ama sanmay›n ki ﬂiﬂirme
ekonomi bahar›n›n k›ﬂa dönüﬂünde ayaz› iliklerine kadar hissedecek olan onlard›r.
Soygun ve talan ekonomisinin yaﬂad›¤› sars›nt›n›n
faturas› daha ﬂimdiden halka ç›kar›lmaya baﬂland› bile.
Do¤al gazla baﬂlayan zam ya¤muru beyaz eﬂya, perakende, g›da, nakliye, otomotiv, elektronik, mobilya gibi sektörlerle sürdü ve devam›n›n gelmesi bekleniyor.
Çeﬂitli ürünlerde yüzde 5 ila 15 aras›nda de¤iﬂen
zamlar, soygunun “ek faturalar›”d›r ve bu düzen sürdükçe hep elleri ekme¤imizde olacak.

Onlar soysun, fatura
zamlarla halka ç›ks›n!
Enflasyonun yükseliﬂe geçmesi, piyasalara spekülatörlerin, tekellerin “s›cak para” giriﬂiyle bir gecede yaﬂanan büyük soygunlar, döviz kurunda yaﬂanan yüzde
20'ye varan art›ﬂ, yükseltilen faizler, piyasaya dolar sat›ﬂ›, sanayi ve ticaret odalar›n›n ekonomide kriz uyar›lar›... “T›k›r›ndaki ekonomi” sars›l›yor. Piyasalar, bor14
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Çürüme doludizgin sürüyor

AKP Yolsuzlu¤a sahip ç›kt›!
AKP iktidar›, Hatay’da neredeyse tüm ihalelerin parti yönetimindeki isimler ya da yak›nlar›na verildi¤ini kamuoyuna aç›klayan kendi
Milletvekili Fuat Geçen’i ihraç etti.
Kamoyunda 'Ali Dibo düzeni’
olarak bilinen yolsuzluklar› eleﬂtirme suçunu iﬂleyen ve disipline sevk
edilmesinin ard›ndan da “Parti, yolsuzlukla mücadele etmek yerine,
yolsuzlukla mücadele edenle mücadele eder hale geldi. Maalesef tuz
kokmaya baﬂlad›” diyerek çarp›c›
gerçe¤i dile getiren Geçen tek de¤ildi. S›rada, Baﬂbakan Erdo¤an'›n
argo üslubunu eleﬂtiren Afyon Milletvekili Mahmut Koçak var. Koçak
da kesin ihraç istemiyle disipline
sevk edildi.

AKP Demokrasisi!
Olay›n bir yan›; AKP’nin demokrasi anlay›ﬂ›! milletvekillerini
konuﬂturmayan, konuﬂan› cezaland›rarak susturma yoluna giden bir
zihniyetin halka nas›l bakt›¤›n› art›k
siz düﬂünün. Nitekim, tahammülsüzlük bizzat Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan onlarca kez kameralar
önünde sergilenmiﬂtir. ‹ﬂçisi, köylüsü, ö¤rencisi, memuru her kimi
olursa olsun, en küçük talebini dile
getirdi¤inde, düﬂüncesini aç›klad›¤›nda, AKP iktidar›n›n bir politikas›n› eleﬂtirdi¤inde ya da protesto etti¤inde Tayyip Erdo¤an taraf›ndan

ya azarlanm›ﬂ, küfür ve hakaretlere
maruz kalm›ﬂt›r. Ya da üzerine polisler sal›nm›ﬂt›r.

Yolsuzluk ‹ktidar›!
Bu yaﬂananlar›n özellilkle Fuat
Geçen nezdindeki bir di¤er anlam›
ise, iktidar›n içinde bulundu¤u çürümüﬂlü¤ün, yozlaﬂman›n alenileﬂmesidir. AKP iktidar› aç›k bir ﬂekilde yolsuzlu¤a sahip ç›km›ﬂ ve devam edece¤ini, ifﬂa edenleri de susturaca¤›n› ilan etmiﬂtir.
“Yolsuzlukla mücadele” slogan›yla halktan oy istemiﬂlerdi. Halk
inand›, hükümet koltu¤una oturttu.
Bakanlar›n›n, milletvekillerinin onlarcas› yolsuzluk, zimmet gibi nedenlerle daval›k olmuﬂ, dokunulmazl›k z›rhlar› ile donanm›ﬂlard›.
Maliye Bakan› Kemal Unak›tan
baﬂta olmak üzere, kimi AKP’li
isimlerin kirli iﬂlerinin ise hiç ard›
arkas› kesilmiyordu. Ancak bunlar
bir biçimde ön plana ç›kar›lmad›,
din istismar›, mevcut düzen partilerinin durumu gibi birçok etken, halk›n bu tür ﬂeyleri sorgulamas›n› da
geri plana itmiﬂti.
Koltu¤a oturdu¤undan bu yana
çeﬂitli biçimlerde süren irili ufakl›
yolsuzluklar, AKP’nin k›sa sürede
içine girdi¤i çürüme, iktidar rant›n›
kasalar›na ak›tt›klar› gerçe¤i k›smen gizlenebildi. AKP’nin bu “baﬂar›s›nda” en belirleyici unsur ise,

AB projesi ve IMF politikalar› nedeniyle burjuva bas›n›n verdi¤i destek ve bu çerçevede iktidar›n yolsuzluklar›n› görmezden gelme politikas› oldu.
‹kinci etken ise, “yolsuzlukla
mücadele” ad›na sürdürülen kimi
operasyonlard›. Bunlar›n, “adam gibi kapitalizmi” inﬂa etme amac›yla
IMF’nin program› do¤rultusundaki
tasfiye hareketleri oldu¤u gerçe¤inin üzeri örtüldü ve “hortumun ucunu kestik” demagojisi ile adeta bu
iktidar›n yolsuzluklara karﬂ› ve bu
pisli¤in d›ﬂ›nda oldu¤u imaj› yarat›ld›.
ﬁimdi çürümenin kokular› yay›l›yor. AKP iktidar›; kapitalizmi savunan bütün oligarﬂik iktidarlar›n,
düzen partilerinin zaten yabanc›s›
olmad›¤› yolsuzluk bata¤›n›n içindedir. Bilinenler, ortaya ç›kanlard›r.
Kamu ihalelerinden, belediyelere
kadar AKP yönetiminin daha ortaya
ç›kmam›ﬂ binlerce yolsuzlu¤u oldu¤undan emin olabilirsiniz.
Çünkü AKP; ideolojik olarak bu
yoz kültürün, siyasetin d›ﬂ›nda bir
güç hiç olmam›ﬂt›r.
Çünkü AKP; kuruluﬂunda h›rs›zlar partisi olarak kurulmuﬂtur.
Çünkü AKP; k›sa sürede iktidar
sarhoﬂu olmuﬂ, bir ar› kovan›na üﬂüﬂür gibi iktidar rant›na abanan çevrelerin içinde yerald›¤› bir partidir.
Böyle bir iktidar›n halka verebilece¤i hiçbir ﬂey yoktur. Oligarﬂi içi
çat›ﬂmalar derinleﬂtikçe, gizlenen
yolsuzluklar da ifﬂa edilmeye devam edecek, AKP içindeki “kazan”
da daha fazla fokurdamaya baﬂlayacakt›r...

Bunun da somut nedenleri var. TZOB verilerine göre, verilen fiyat sadece bu¤day›n maliyetini karﬂ›l›yor,
bir kuruﬂ üzerinde dahi de¤il. Köylü nas›l yaﬂayacak ne
yiyip içecek; bu iktidar› ilgilendirmiyor.
Son 5 y›lda bu¤day›n 100 puandan 63’e düﬂerken
ayn› süre içinde mazotun 114’e ç›kt›¤›n› söyleyen Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i Baﬂkan› ‹brahim Yetkin, fiyat›n neden yetersiz oldu¤unun bir baﬂka örne¤ini veriyor. Köylü 2002’de 4.78 kilo bu¤dayla ald›¤› 1 litre
mazotu 2006 May›s’›nda 6.27 kilo bu¤day karﬂ›l›¤› alabiliyor. Sadece mazot de¤il, di¤er girdi (gübre, ilaç gibi) fiyatlar›ndaki art›ﬂ› da karﬂ›lam›yor verilen fiyat.

Onlar soysun, bu¤day
üreticisi sürünsün!
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Anadolu k›rm›z› sert ekmeklik bu¤daya TMO’nin uygulayaca¤› al›m fiyat›n›,
3.5 Yeni Kuruﬂluk primle birlikte 41 yeni kuruﬂ olarak
aç›klad›. Bu fiyat, köylünün beklentilerinin çok alt›nda.
“Üreticiyi, iﬂçiyi, memuru enflasyonun alt›nda ezdirmeyece¤iz” diyen iktidar›n verdi¤i fiyat, genel enflasyon oran›n tam yar›s›.
15
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lan 70 iﬂçi de ücretli izne ç›kar›ld›.
Direniﬂ yerinde görüﬂtü¤ümüz
iﬂçilerden Hayrettin Iﬂ›kl›, 2 ayl›k
ücretlerinin ödenmemesi ve T‹S’te
anlaﬂma sa¤lanamamas› nedeniyle
direndiklerini belirtirken, “Buna ek
olarak senelik
izni dayat›yorlar, örgütlülü¤ü k›rmak
için. Özellikle öncü iﬂçileri ücretsiz
izne ç›kard›lar” diye konuﬂtu. Sendikan›n yüzde 4’ü kabul etme e¤ilimindeyken, oylamada “hay›r” karar› ç›kt›¤›n› belirten Iﬂ›kl›, sendikan›n direniﬂe yaklaﬂ›m›n›, “Burada
iﬂçiler birlikte hareket etmeseydi;
direniﬂ çoktan bitirilirdi. Bizim bu
tavr›m›z üzerine sendika da tav›r almak zorunda kald›” sözleriyle özetledi. Iﬂ›kl› di¤er sendikalar›n deste¤e gelmemesini de eleﬂtirdi.

Castleblair’de Direniﬂ
‹ki ayd›r maaﬂlar›n› alamayan ve
% 4 zamm› kabul etmeyen Castleblair tekstil iﬂçileri, grev karar› ald›. 5
Haziran’da karar, ‹stanbul K›raç’da
bulunan fabrikaya as›l›rken, Temel
Haklar Federasyonu da iﬂçilerin yan›nda yeralarak destek verdi.
Patronun, direniﬂi engellemek
için ücretsiz izne ay›rd›¤› iﬂçilerin
bir k›sm› ise, iki haftad›r fabrika
önünde geceli gündüzlü nöbet tutarak direniyor. Halen fabrika önünde
nöbetlerine devam eden iﬂçiler, sendikan›n duyars›zl›¤›na ra¤men kazanana kadar eylemlerine devam
edeceklerini bildirdiler.
Pazartesi günü D‹SK-Tekstil
Sendikas›’ndan gelen bir yöneticinin, grev karar›n› asmas›n›n ard›ndan, direniﬂteki iﬂçilerle görüﬂmeden gitmek istemesi üzerine, iﬂçiler
sendikac›y› direniﬂ çad›r›na götürdüler. Burada sendikay› eleﬂtiren iﬂçiler, grevin etkili olmas› için “patronun makinalar› ç›karmas›n› engellemekten” söz ederken, sendikac› “yasalara göre ç›karabilece¤i” cevab›n› verdi. Grevin nas›l yürütülece¤ini soran, kendilerine anlat›lmas›n› isteyen iﬂçiler, her ﬂeyin yasa
olmad›¤›n› anlatt›lar sendikac›ya.
Bu görüﬂmenin ard›ndan iﬂçiler
sabah vardiyas›ndan ç›kan arkadaﬂlar›n› karﬂ›lamak üzere fabrika önüne yürüdüler. Karﬂ›l›kl› “‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek, Zafer Direnen Emekçinin Olacak” sloganlar›n› hayk›ran iﬂçiler, grevi tart›ﬂmak
üzere topland›lar.

Birlik olmasayd›k biterdi
Sözleﬂmede 29 maddede anlaﬂma sa¤lanamad›. “Fiili grev” ise iki
ayd›r sürüyor. Ücretleri ödenmeyen
iﬂçilerden 30’u y›ll›k izne, geri ka-

Hayrettin Iﬂ›kl›, patronun direniﬂi k›rmak için baﬂvurdu¤u manevralar› ve bask›lar› da anlatt›: “Makinalar› kaç›rmak istedi. Engel olmaya
çal›ﬂt›k. Jandarma müdahalesi oldu
ama kararl›l›¤›m›zla baﬂar›l› olamad›lar. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
ve “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›yla direndik.
Birkaç hafta önce de, müdür 4-5
iﬂçiyi “Bunlar PKK’l›, DHKP-C’li,
terörist” diye, jandarmaya ﬂikayet
etti. Jandarma ça¤›rd›, gitmedik,
jandarma buraya gelerek isim yoklamas› yaparak gözda¤› vermek istedi. Bunun d›ﬂ›nda patron direniﬂi
k›rmak için önce, 30-35 kadar arkadaﬂ› di¤er iﬂçilerden ay›rarak fabrikan›n üst kat›ndaki bölüme ald›.
Ama alt kattaki arkadaﬂlar›m›z›n
kararl›l›¤›n› gördü. Bu uygulama da
boﬂa ç›kt›. ‹ki haftad›r burada bekliyoruz. Akﬂamlar› da nöbet tutuyoruz. On gündür buradan fabrikan›n
önüne kadar alk›ﬂ ve ›sl›klarla yürüyoruz. Kazanaca¤›m›za inan›yoruz.
Çünkü dayan›ﬂma ve birlik var.”
Bu arada araya giren bir baﬂka iﬂçi de, sözleﬂmedeki zam oran›n›n de¤il, örgütlülüklerinin da¤›t›lmak istenmesinin önemli oldu¤unu vurguluyor ve Castleblair iﬂçileri direniﬂlerine kararl›l›kla devam ediyorlar.
16
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Corus Yasan’da grev
D‹SK’e ba¤l› Birleﬂik Metal-‹ﬂ üyesi Corus
Yasan Metal Sanayi iﬂçileri, T‹S görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas› üzerine 1 Haziran’da greve ç›kt›lar. Sakarya 1. Organize
Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikada çal›ﬂan 70 iﬂçi yüzde 35 zam talebinde bulunurken, patron ise enflasyon oran›nda zam teklif ediyor.
Sanayi Bölgesi’nde yürüyüﬂ yapan iﬂçiler, bölgede bulunan di¤er fabrikalar›n iﬂçilerinden destek isterken, “Corus ‹ﬂçisi Köle De¤ildir” sloganlar›yla grev pankart›n› ast›lar.
Birleﬂik Metal-‹ﬂ Baﬂkan› Adnan Serdaro¤lu,
Corus’un dünyan›n en büyük çelik tekellerinden biri oldu¤unu belirtti¤i konuﬂmas›nda,
açl›k s›n›r› alt›nda ücret teklif edildi¤ini ve
kabul etmeyeceklerini söyledi. ‹ﬂçilere,
D‹SK’e ba¤l› sendikalar›n yöneticileri de destek verdi.

TRT emekçileri eylemde
TRT emekçileri, AKP iktidar›n›n kadrolaﬂma politikalar›n›, TRT'deki bask› ve sansürü
protesto etmek için 7 Haziran günü ‹stanbul
Radyoevi önünde eylem yapt›. KESK’e ba¤l›
Haber-Sen taraf›ndan düzenlenen eylemde
"Sansür ve Bask›lara Son" ve “Yaﬂas›n Özerk
Demokratik TRT Mücadelemiz” pankartlar›
aç›ld›. Çeﬂitli DKÖ, sendika ve partilerin destek verdi¤i eylemde konuﬂan Mehmet Demir,
TRT’de yaﬂanan bask› ve sansürcülü¤ü eleﬂtirirken, bu esnada TRT, Demir’in konuﬂaca¤›
mikrofonun elekrti¤ini keserek, protesto eyleminin ne denli hakl› oldu¤unu gösteren bir
sansür anlay›ﬂ›na sahip oldu¤unu gösterdi.

Güzel ‹zmir’de eylem
‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde taﬂeron Güzel ‹zmir iﬂçileri, 6 Haziran
günü iﬂ b›rakarak, üyesi bulunduklar› Genel‹ﬂ 4 No’lu ﬁube’nin temsilcilik odas›n›n kapat›lmas›n› protesto ettiler. T‹S sürecinde bulunan iﬂçiler, patronun birliklerini parçalama
giriﬂimlerine prim vermezken, daha önce de
sakal b›rakma, kokart takma gibi eylemlerle
patronu uyarm›ﬂlard›.

e mek
le teslim al›nmak istenirken, d›ﬂar›dan destek gelmesini
önlemek için polis, tüm yollar› tuttu.
Bu esnada tersane önüne ulaﬂabilen D‹SK Genel-‹ﬂ 3
Nolu ﬁube Baﬂkan› Veysel Demir'in Desan patronu ile
yapt›¤› görüﬂme de sonuçsuz kald›. Patron, sorunun taﬂeron firmay› ilgilendirdi¤i mazeretine s›¤›n›rken, Demir, yaﬂanacaklardan patronun ve polisin sorumlu olaca¤›n› kaydetti.
Polis gün boyu tersaneler bölgesinde terör estirmeye
devam ederken, Genel-‹ﬂ, KESK, Deri-‹ﬂ, HÖC ve
ESP’nin oldu¤u çeﬂitli DKÖ’ler iﬂçilere destek için beklediler. Polisin destek için gelenlere de sald›rmas›na
karﬂ›n, kitle yeniden toplanarak bekleyiﬂini sürdürdü.
Tersanede ise, üç iﬂçi temsilcisinin patronla yapt›¤›
görüﬂmeden de sonuç ç›kmad›. Bunun üzerine direniﬂi
bitirme karar› alan iﬂçilerin tümü polis taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nan toplam 46 iﬂçi ç›kar›ld›klar› mahkemede serbest b›rak›ld›lar. Mahkeme önünde de
çok say›da sendika temsilcisi iﬂçileri yaln›z b›rakmad›.
Limter-‹ﬂ Sendikas› taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
Desan iﬂçilerinin mücadelesinin sürece¤i bildirilirken,
ESP üyeleri de, Desan önünde yapt›klar› eylemle tersane iﬂçileri üzerindeki bask›lar› protesto etti.

Desan’da polis terörü
Alacaklar›n›n ödenmesi ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi talebiyle direniﬂe geçen Desan Tersanesi iﬂçileri, ilk günden itibaren patronun hizmetindeki polisin
terörüne maruz kal›yorlar.
3 Haziran’da Tersaneler giriﬂinde toplanarak Desan
önüne kadar yaklaﬂ›k 5 kilometre sloganlarla yürüyen
iﬂçilerin önü polis barikat›yla kesildi ve tüm iﬂçiler y›ld›rma amaçl› üst aramas›ndan geçirildi.
Desan’a ba¤l› Montesar taﬂeron firmas›nda çal›ﬂan
Limter-‹ﬂ üyesi 55 iﬂçi, direniﬂlerinin 12. günü olan 5
Haziran’da, tersanede bulunan bir gemiyi iﬂgal ettiler.
Patron, iﬂ cinayetlerinin önlenmesi, hak ettikleri alacaklar›n ödenmesi gibi en meﬂru haklar›n› talep eden iﬂçilerin sesine 12 gündür kulak vermezken, sermayenin bekçisi polis, yine iﬂçilere sald›rd›.
Sald›r› sonucunda aralar›nda Limter-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Cem Dinç’in de oldu¤u 8 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Polis
sald›r›s› ve gözalt›lara ra¤men, geride kalan 38 iﬂçi iﬂgal
eylemini sürdürdü. Yemekleri, sular› kesilen iﬂçiler böy-

Emeklilerden oturma eylemi

BTS’den eylemler KESK’e ba¤l› BTS üyeleri,

D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen üyesi emekliler, toplu sözleﬂme haklar›n›n tan›nmas›, sendikalar›n›n yasal statüye kavuﬂmas› ve çeﬂitli ekonomik, demokratik talepleri için 2-3 Haziran günlerinde 9
kentte iki günlük oturma eylemleri yapt›lar.
Ankara Yüksel Caddesi'ndeki eylem öncesi K›z›lay YKM
önünde yap›lan aç›klamada konuﬂan Emekli-Sen Baﬂkan› Veli
Beysülen, 7,5 milyon civar›nda emeklinin bulundu¤unu hat›rlatarak, sendikalar›n›n 11 y›ld›r kurulu bulundu¤unu, mahkeme kararlar›na, sözleﬂmelere ve verilen mücadeleye karﬂ›n sendikay› taraf
olarak kabul eden Statü Yasas›’n›n ç›kar›lmad›¤›n› dile getirdi.
Beysülen AKP iktidar›n›n IMF politikalar›n› uygulad›¤›n› belirterek, “‹nsanca Yaﬂamak ‹çin Toplu Sözleﬂme” istemiyle yapt›klar›
eylemin taleplerini ﬂöyle s›ralad›; “2000 y›l›ndan beri alacakl› oldu¤umuz ve mahkemede kazand›¤›m›z TÜFE’ler ödensin, Memurlara verilen ek ödemeler emeklilere verilsin, Toplu konut kesintileri ödensin, Herkese paras›z sa¤l›k ve paras›z e¤itim hakk›.”
D‹SK yöneticileri Tayfun
Görgün ve Mahmut Seren'in
de destek verdi¤i emekliler
aç›klaman›n ard›ndan Yüksel
Caddesi'ne yürüyerek, burada
oturma eylemini baﬂlatt›.

Tayyip daya¤› seyretti 5 Haziran’da,

‹stanbul’daki eylem yeri
Kad›köy ‹skele Maydan›’yd›.
Grup Yorum Korosu da
emeklilere destek verdi.
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AKP’nin TCDD’de kadrolaﬂma amaçl› atamalar›na yönelik protestolar›n› Mersin, ‹stanbul ve Ankara’da sürdürdüler. Mersin Gar›’nda çal›ﬂan sendika üyesi Celal Vuruﬂkan'›n Konya’ya, Mehmet Kocael’in de Adana’dan
Mersin’e atanmas›n› protesto eden BTS üyeleri, “AKP iktidar›n›n kadrolaﬂmada s›n›r tan›mad›¤›n›” söylediler.
Mersin’de TCDD Genel Müdürü hakk›nda suç duyurusunda bulunulurken, Ankara’da “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
sloganlar› hayk›r›ld›.

Baﬂbakan Erdo¤an'›n kat›ld›¤› Mardin AKP Kongresi’nde
taleplerini Baﬂbakan’a iletmek isteyen Belediye ‹ﬂ üyesi
iﬂçilere polis sald›rd›. Belediye-‹ﬂ Baﬂkan› Nihat Yurdakul, 60 ayd›r maaﬂ alamayan 400 iﬂçinin ﬂiddete maruz
kald›¤›n› belirterek, sendikac›lar›n Baﬂbakan'›n gözü
önünde dövüldü¤ünü ve gözalt›na al›nd›¤›n› söyledi.
Yurdakul, AKP Mardin Milletvekili M. Beﬂir Hamidi'yi
provokatif davranmakla suçlad›.

‹ﬂçi k›y›m›na protesto Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde, Hayes Lemmerz Jant Fabrikas›’ndan 8 iﬂçinin sendikalaﬂt›klar› için at›lmas›n›n ard›ndan, 7 Haziran’da Türk Metal üyesi bin iﬂçi yürüdü. ‹ﬂçiler al›nana kadar eylemlerin sürece¤i bildirildi.

Sizin anneniz yan›baﬂ›n›zda gün
gün ölüme yürüdü mü hiç? Üstelik daha 33 yaﬂ›ndayken...
Müge ve Betül, iﬂte ﬂimdi bu
duyguyu yaﬂ›yorlar. Müge
ve Betül, 14 ve 16 yaﬂ›nda.
Ölüm
orucundaki
annelerine
mektup yazd›lar. Ama
bu mektuplar, asl›nda
Gülcan Gör ü ro ¤ l u ’ n a
de¤il, herkesedir.

“Benim tek
iste¤im,
senin istediklerinin olmas›d›r.”
Anneci¤im;

Ben senin ölece¤ine inanm›yorum. Daha do¤rusu inanmak istemiyorum. ﬁu an belki kimse bana inanmayacak ama bana öyle geliyor ki, sen ölmeyeceksin. Herkese öyle diyorum. Herkeste sen
de dâhil olmak üzere “bunu kabullenmiyorsun” diyorsunuz. Belki de öyledir ama ﬂu an ki duygular›m› kelimelere s›¤d›ramazken sen benden sat›rlara
s›¤d›rmam› istiyorsun. Benim duygular›m ne anlat›l›r nede anlaﬂ›l›r. Ama sen bir gün ölürsen ﬂunu
bil ki anne hep bir gün ç›k›p gelme hayalinle yat›p
kalkaca¤›m. Ben senin ölmeni istemiyorum. Bunun için de elimden geleni yapmaya çal›ﬂaca¤›m
ve herkesin destek ç›kmas›n› istiyorum.

ﬁu an yaﬂamak gerçekten çok
zor geliyor
bana. Yaﬂam koﬂullar› de¤il, böyle söyleten. En sevdi¤imin
ölümünü beklemek
zor olan. Ölüm orucunun ilk günlerinde hep düﬂünüyordum. Yerini kim alacak, saçlar›mdan
kim öpecek, bir daha bana kim “can›m k›z›m” diye seslenecek
diye... “Kim, kim, kim?” Asl›nda cevab›n› bildi¤im sorular bunlar “hiç kimse.”
Seni ölüme u¤urlamak gelmemiﬂti hiç akl›ma. Ya da ben akl›ma getirmek istemiyordum. Biliyor musun anne hep senden önce ölmek istedim, s›rf sensizli¤i yaﬂamayay›m, sonsuz sensizli¤i
görmeyeyim diye.
ﬁimdi sensizlikle karﬂ› karﬂ›ya gülümsüyorum sensizli¤e. Gülümsüyorum çünkü biliyorum ne olursa olsun bundan önceki gibi kalplerimiz hep beraber oldu¤u gibi bundan sonra da böyle olacak. Seni çok seviyorum anne! Soranlar oluyor hep “vazgeçmesi
için bir ﬂey yapm›yor musunuz?” ya da “vazgeçmesini istemiyor
musunuz?” “Hay›r” diyorum “Hay›r!”
Sevmedi¤imden ya da ölmesini istedi¤imden de¤il, benim hay›r cevab›m.
Anneci¤imin bu u¤urda, do¤ru diye nitelendirdi¤i yolda ölmesi en büyük iste¤idir. Ve ben bu iste¤ini gerçekleﬂtirmek için
yapar›m her ﬂeyi. “‹nsan en sevdi¤inin iste¤ini yapmaz m›?” diyorum. Bu cevapta kimse bir ﬂey diyemiyor art›k. Düﬂündükleri
tek ﬂey birbirimizi ne kadar çok sevdi¤imiz oluyor art›k…
Anneci¤im, tüm bu zorluklara ra¤men yine de umudum var,
hayallerimin olabilmesi için…
Vazgeçmeni istemiyorum, çünkü senin en büyük iste¤in bu
u¤urda, inançlar›n u¤runa ölmek. Benim tek iste¤im ise senin istediklerinin olmas›d›r.
Her ﬂeye ve herkese ra¤men sen hep hayat›mda en sevdi¤im,
çok sevdi¤im, tek sevdi¤im olacaks›n!
Seni seviyorum anne, Seni çok seviyorum anne!

Müge

Betül

“Biliyorum
ki, ölüme her an
biraz daha yak›nlaﬂ›yorsun...”
Annem;

‹ki k›zkardeﬂten
ölüm yürüyüﬂündeki
Anne’ye Mektup

Biliyorum ki; ölüme her an biraz daha yaklaﬂ›yorsun. Bu da bende üzüntü yarat›yor. Ama sen bu
u¤urda ölmek istedi¤in içinde seviniyorum. “Sen
bizi sevmedi¤in ve düﬂünmedi¤in için ölmek istedi¤ini” söyleyenler var. Ama ben biliyorum ki; ne
senin ne de bizim için, herkesin dedi¤i önemli de¤il. Önemli olsa, zaten ﬂu an senin yan›nda olmazd›m. Hep merak ederdim, bir insan sevdi¤inin ölece¤ini ö¤rense ne yapar? diye. Ama ﬂimdi o insandan biri ben oldum.
‹lk ölüm orucuna girdi¤inde, hiçbir ﬂey anlamam›ﬂt›m. Daha bunun sonunda ölüm oldu¤unu bile
bilmiyordum. Çünkü o zamanlar bunlar› anlamayacak kadar küçüktüm. Do¤ru düzgün hat›rlam›yorum bile. Ama o hapishane günlerini hiç unutamam. Buraya gelirken bile o günleri hat›rl›yorum.
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Abdi ‹pekçi
Direniﬂ
Günlü¤ü’nden

Bugün 1000. gün Abdi ‹pekçi’de. Bugün “bin günlük” sabr›n
ve kararl›l›¤›n onuru ve gururuyla
duracaklar El’in alt›nda.

Selam olsun bin günlük direniﬂi
yaratanlara. Bir direniﬂi desteklemek için ç›kt›klar› yolda, yeni bir
direniﬂ yaratanlara selam olsun. Selam olsun yüreklerindeki sevgiye.
Selam olsun yüreklerindeki öfkeye.
Sab›rlar›na, fedakarl›klar›na, cesaretlerine selam olsun.
Bin günün kahr›n› çekenlere selam olsun. Kara, ayaza ra¤men yüzlerce gün El’in alt›nda oturanlara,
gözalt›lara, tutuklamalara karﬂ› oray› bir gün bile boﬂ b›rakmayanlara,
parktan her geçiﬂlerinde onlara selamlar›n› esirgemeyenlere, ›s›nmalar› için bir kibrit çöpü verenlere selam olsun...

"



Bir a¤abey geldi,
midesi için talcid
tablet alm›ﬂ. “‹çinden birini ald›m, gerisini size b›rak›yorum, size baﬂar›lar”

dedi gitti.
*
ﬁimdi yaﬂl› bastonlu bir amca
geldi. Y›ld›z bac›yla sohbet ediyor.
‹ki o¤lunun da Almanya da ve solcu
olduklar›n› söyledi ve dedi ki ﬂu
bastonum bu devletten daha iyidir
bize baﬂar›lar diledi... Bunlar› yazarken bastonlu amca bir daha geldi, bize 10 ﬂiﬂe pet su alm›ﬂ getirdi.

Onurla, umutla kavgaday›z

Öfke dolu yüre¤imizle

‹ﬂte buraday›z!

*
Bir gazete da¤›t›mc›s› yaﬂl›
bir adam geldi. Nas›ls›n›z dedi.
‹ﬂi gere¤i yan›m›zda fazla oturmad›. Bundan dolay› ismini ö¤renemedik. Yaﬂl› adam bize bir
battaniye verdi. Tekrar gelece¤ini bu sefer yorgan getirece¤ini söyledi. Hay›rl› iﬂler dedik. Her zaman
burada oldu¤umuzu ve olaca¤›m›z›
söyledik.
*
“Yaz›k üﬂüyorsunuz dikkat edin
kendize” vs. dedi önce. Sohbet s›ras›nda nereli oldu¤umu sorunca köyümüzü ve babam› tan›d›¤› ortaya
ç›kt›. Yak›n köylümmüﬂ. Tekrar
üzüntüsünü belirtip gitmiﬂti ki geri
döndü. "Kusura bakmay›n yolda akl›ma geldi. Biz misafir perver insanlar›z. Siz de bizim insan›m›z can›m›zs›n›z. ‹htiyac›n›z oldu¤unda so¤uktan rahats›z oldu¤unuzda evime
gelebilirsiniz. Evim ﬂurada. Çekinmeyin. Evim her zaman sizlere aç›kt›r" deyip adresini ve telefonunu
verdi...

"



Dün akﬂam türkü
söylüyorduk ki, bask›n yiyip yani yüzlerce polis gelip bizi gözalt›na ald›. Daha
parkta iﬂkenceye baﬂlad›lar. Vurma, haya s›kma, küfür...
ﬁubede de sürdü. Uzun yazamayaca¤›m baya¤› yorgun ve halsizim.
Ö¤leden sonra bizleri b›rakt›lar.
*
Gece yar›s›ndan sonra, bizler
uyuyunca ya¤mur baﬂlad›. 5 nöbetçi arkadaﬂ önceden haz›rlad›¤›m›z
naylonlar›n kenarlar›ndan tutup
havaya kald›r›nca sanki kendimizi
padiﬂah ota¤›nda hissettik. Lüks bir
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otelin kral dairesinde kalanlar›n bizim kadar rahat ve mutlu olamayaca¤›n› düﬂündük. Bir süre sonra
ya¤mur dinince tekrar uyuduk.
*
Sabahleyin kalkt›¤›m›zda üstümüzdeki naylon örtünün üzerinde
ya¤mur suyu birikmiﬂti.
*
So¤uktan dolay› kalemi pek elimize alam›yoruz. Dün Ekmek Adalet’ten muhabir arkadaﬂ resimlerimizi çekip k›sa bilgi ald›. Ondan önceki gün ‹ﬂçi-Köylü Gazetesi muhabiri Ertu¤rul Hoca ile röportaj yapt›. Ertu¤rul Hoca bir T‹KB tutsa¤›n›n babas›. Bir hafta destek için yan›m›za geldi.

"



Temel Haklar’dan
Melek Abla’n›n iﬂ arkadaﬂ› geldi. Eski
MHP'li N. A. Bize
çay ﬂeker getirdi. ﬁu
an bizi destekliyor.
‹yi niyetli bir insan giderken hepimizi tek tek öptü ve yine ziyaretimize gelece¤ini söyledi.
*
Nurdan Ablam›z geldi ve bizlere
yemek getirdi. MHP'li oldu¤unu
söyleyen eczac› bir arkadaﬂla konuﬂtuk. Tecriti ve bizim düﬂüncelerimizi anlatt›m. Daha sonra bizlere
ihtiyac›m›z olabilecek birçok ilac›
yan›nda bir çal›ﬂan› ile parka gönderdi.
*
Diyarbak›r Cezaevi 2. Müdürü
oldu¤unu ve müdür olarak Artvin
Cezaevi’ne tayin oldu¤unu ve bizlere
baﬂar›lar diledi¤ini söyledi ve gitti.
*
Türbanl› bir bayan Maraﬂ’tan

Ankara'ya sa¤l›k sorunlar›n› halletmek için geldi¤ini söyledi. Dün de
bizlerin önünden geçip kendi kendine düﬂünüp bizlere çiçek vermeyi
tasarlam›ﬂ. Ve bugün çok güzel bir
buket yapt›r›p bizlere sundu. Peﬂinden ﬂu sözleri ifade etti. Elimden bu
buketi vermekten baﬂka bir ﬂey gelmiyor. Mücadelenizde baﬂar›lar,
kalbim sizlerle birlikte at›yor.
*
Gece nöbetindeki arkadaﬂlar›m›z dinlenmeye gittiler. 3 genç liseli k›z geldi. Abidin ile daha önce de
sohbet etmiﬂler. Ve onun anlatt›klar›ndan çok etkilenmiﬂler. Abidin daha sonra onlar› Ankara Gençli¤e
gönderdi. ‹ﬂsiz b›rak›lm›ﬂ arkadaﬂlarla sohbet ediyoruz. H. ﬁ. isminde
bir ablam›z Abidin'in konuﬂmalar›ndan sonra ölüm oruçlar›n›n do¤rulu¤unu kavr›yor.
*
Güllü ana yine ziyaretimize geldi. Hastaneye tahlil için gitmiﬂ.
Al›ﬂveriﬂini de yap›p, eve gitmeden

"

yan›m›za u¤rad›. Hani bana gelecektiniz neden gelmediniz diyerek
sitem etti... Y›ld›z'›n bo¤az›n›n a¤r›d›¤›n› ö¤renince, sana pekmez getireyim, ellerin so¤uk kans›zs›n, ondan bo¤az›n a¤r›yor dedi. Eﬂinden,
çocuklar›ndan bahsetti. Israrla yat›ya, banyoya ça¤›rd›. Onu Ankara
TAYAD'a götürmemizi istedi.
*
"Kendimizden utand›¤›m›z için
yan›n›za gelemiyoruz" dedi bir ziyaretçimiz... Biz de bu konuda arkadaﬂ›m›z› ayd›nlatt›k. ﬁaﬂk›nl›k içerisinde bizi dinledi ve sohbetimiz sona erdi. Giderken bize arabas›n›n
arkas›nda duran hal›y› verdi.

Abdi ‹pekçi Okulu
Bir “okul” oldu demiﬂtik Abdi
‹pekçi. Peki ö¤retmeni kimdi bu
okulun, ö¤rencisi kimdi? ‹lk anda
görülen, El’in alt›ndakilerin ayd›nlatan, ö¤reten oldu¤udur. Ama
“El’in alt›ndakiler” de ö¤renciydi.



Kavgan›n, direniﬂin ö¤rencisiydi
her biri. De¤iﬂtiler ve de¤iﬂtirdiler,
dönüﬂtüler ve dönüﬂtürdüler.
1000 gün boyunca halk›n her kesiminden insan u¤rad› oraya. Eleﬂtirenler, üzülenler, k›zanlar, küfredenler, bir ﬂey yapamaman›n çaresizli¤ini duyanlar, siyasal (grupçu)
kayg›lar›yla oradaki direniﬂe duyduklar› sayg› aras›nda bocalayanlar,
serseriler, CHP’liler, MHP’liler,
türbanl›lar, pazarc›lar, çayc›lar, simitçiler, askerler... her meslekten
insanlar...
Bin günün, sadece birkaç gününden aktard›k yukar›daki sat›rlar›.
Direniﬂ Günlü¤ü, Abdi ‹pekçi’nin
halka güvenmeyenlerin güvensizliklerini yerle bir edecek bir okul oldu¤unu yaz›yor. Öyle bir okul ki,
halktan ö¤renmesini bilmeyenlere,
halka tepeden bakanlara, “halk de¤erleri” deyince dudak bükenlere
derslerle dolu...
“Abdi ‹pekçi ve dayan›ﬂma” diye bir baﬂl›k alt›nda bu direniﬂ süre-

Buradaki yürek, de¤me donan›ml› devrimcilere taﬂ ç›kartacak cinsten...

K›ﬂ›n kendini hissettirmesiyle kafam›zda dolaﬂan düﬂüncelerin baﬂ›nda Abdi
‹pekçi'deki ailelerimizin neler yapt›¤› geliyordu. Kiﬂisel olarak, hücre sald›r›s›nda en
büyük yükün ailelere düﬂtü¤ünü akl›mdan
geçiriyordum. Çünkü gerek 19
Aral›k'ta, gerekse F Tiplerinde
geliﬂen süreçte biz direniﬂçilerin üstüne düﬂen sorumlulu¤u sonuna kadar yerine getirme bilinciyle onlar›nki farkl›yd›. Tutsaklar, tabir-i caizse "ya
herru, ya merru" diyerek yolunda ilerliyordu. Ölümü, her
ne kadar ac›lar hissedilse de
bir ﬂenlik, bir dü¤ün gibi karﬂ›l›yordu. Bu gelece¤e inançla
(ve ideolojik donan›mla) ilgili bir ﬂeydi... Ailelerimizde
ise, yo¤un olan›n duygusall›k oldu¤unu, bundan dolay›
da çocuklar›na, kardeﬂlerine zarar gelmemesi için acil
olarak bir ﬂeyler yap›lmas›n› istediklerini görüyorduk.
Abdi ‹pekçi süreci bu anlamda ailelerimizin planlay›p yaﬂama geçirdikleri bir eylemdi. Faﬂizmin sald›r›s›
sonras› çad›r kurulmas›na izin verilmemesiyle Abdi
‹pekçi eyleminin bir anda en ileri mevzilerden biri haline geldi¤ini gördük. Orada da bir irade savaﬂ› vard› ar-

t›k. ‹ﬂte k›ﬂ›n geliﬂi bu irade savaﬂ›n› bir kat daha artt›rd›. General so¤ukla da savaﬂ›lacakt›. Ve bunu baﬂaracak
insanlar donan›ml› devrimciler de¤il, yürekleriyle savaﬂan, kardeﬂlerini, çocuklar›n› seven ailelerimiz olacakt›.
Hücrelerdeki sohbetlerin baﬂ konusu aileler olmuﬂtu. Bu
benim tahliyeme kadar böyle
sürdü. Tahliyemle beraber ailelerin yan›na koﬂtuk. Evet irade
savaﬂ› düﬂündü¤üm gibiydi.
Ama içeride düﬂündüklerimde
eksik olan bir yan vard›. Buradaki yürek, de¤me donan›ml›
devrimcilere taﬂ ç›kartacak
cinstendi. Burada yürek vard›
yürek. Devrimin yüre¤i. Tokma¤›n davula vurmas› gibi
gümbür gümbür çarp›yordu. Beni heyecanland›ran bu oldu. ‹çeride yaﬂad›¤›m yoldaﬂl›k
sevgisini burada da buldum. Oldukça ﬂansl› oldu¤umu
hissettim. Y›rt›k ayakkab›lar›, ince pantalonlar› vard›.
Bir tenekede yakt›klar› ateﬂte ›s›nmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Gözlerimin doldu¤unu farkedince kendimi s›kt›m. Onlar›n coﬂkusuna belki a¤layarak da kat›labilirdim. Ama
gülmeliydim. Öyle yapt›m. Herkes gülüyordu. Ben de
gülüyordum. Bu gülüﬂ düﬂmana karﬂ› bir mermiydi. Hedefe gidiyordu. Çok güzeldi, çok güzel...
20
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cine bakacak olursak, s›radan insanlar›n küçük ama anlam› büyük katk›lar›n›, ekonomik gücü olmay›p
pazardan üç sand›¤› “›s›n›n” diye
getirenleri, Kald›raç gibi, dergi bürosunu günlerce direniﬂçilere açanlar›, s›radan bir katk› için “yönetim
kurulu karar›” bürokrasisiyle oyalayanlar› yanyana görmek mümkündür.
Oradan geçerken selam vermemeyi “ay›p” gören halktan insanlar›n sahip oldu¤u de¤erlerle, oraya
miting yapmaya gelip de El’in alt›ndakilere bir merhabay› bile çok görenlerdeki de¤ersizleﬂmeyi yanyana
görmek de mümkündür.
Oraya gele gide, lümpen yaﬂamlar›n içinden s›yr›lanlar›, gele gide,
üyesi olduklar› partilerin gerçek yüzünü görüp CHP’den, MHP’den istifa edenleri gördü direniﬂçiler.
TAYAD’l›lar›n 1980’lerin baﬂ›ndan itibaren yaﬂad›¤› dönüﬂümü,
Abdi ‹pekçi Direniﬂi özelinde, onlarca direniﬂçi, yüzlerce ziyaretçi
yaﬂad›. Duygularla baﬂlayan sahiplenmeler, siyasal bir sahiplenmeye
döndü. Say›s›z ziyaretçi, direniﬂin
bir parças› veya direniﬂçi oldu.
1000 günün yüzlerce gününde
orada direniﬂçi olanlar var. 1000
gündür sab›rla, fedakarl›kla direniﬂçilerin ziyaretçisi olanlar var. Ziyaretlerini direniﬂe do¤rudan deste¤e
dönüﬂtürenler, gün oldu nöbete kald›lar, gün oldu bir sald›r› sonras›
parka oturan oldular.
1000 gün boyunca aile düzenini,
iﬂ düzenini bozup, önceki al›ﬂkanl›klar›ndan vazgeçip böyle bir sabr›,
vefay› gösteren bu halktan insanlar,
soldaki sab›rs›zl›¤›n, hemen hiçbir
konuda ›srarl› olmaman›n nas›l bir
zaaf haline dönüﬂtü¤ünü daha ç›plak hale getiriyor.
Düﬂman›n emperyalizm ve iﬂbirlikçileri oldu¤unu kavram›ﬂlard›.
Böyle bir düﬂman› altedebilmek için
sab›rl› ve kararl› ve de cüretli olmak
gerekti¤ini de ayn› h›zda kavrad›lar.
Ve uygulad›lar. Bu bilinçle El’in alt›nda an›tlaﬂt›lar. Selam olsun sabr›n, sonuç alma kararl›l›¤›n›n temsilcisi olarak an›tlaﬂanlara!

"



De¤il bin gün on bin gün de olsa

Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin 973. günü. 2
gün önce de direniﬂimize yeni bir
soluk katt›k. Süresiz Açl›k Grevindeyiz... Direniﬂi 2 gün boyunca biz
sürdürece¤iz. Canlar›m›z yüzleri,
üç yüzleri devirdi de yürüdü ölümü
rezil-kepaze ederek ölümsüzlü¤e.
Yeni yolcular düﬂtü yollara bir bir.
‹ki gün nedir ki? - Onur
Açl›k grevine baﬂlayan arkadaﬂlar›m›z Onur ve Derya’ya bu onurlu ve hakl› direniﬂlerinde yanlar›nda olmak ve güç vermek ad›na buraday›z. Tek temennimiz bu direniﬂlere gerek kalmayan bir Türkiye ve
Dünya yaratmak, ayn› zamanda bir
Kürdistan. Direnen halklar›n kazanmas› dile¤iyle. - Helin

973. gününde sürüyor Abdi
‹pekçi Direniﬂi... Ve siz açl›¤a yatan yoldaﬂlar›m›n önünde ancak
sayg›yla e¤iliyorum. Yüre¤im sizinle... - Saim Bavlaya
Bugün direniﬂin 975. günü. Açl›k grevine 3. grup olarak Can ve
ben baﬂlad›k... Canlar›m›z bedenlerini ölüme yat›rm›ﬂken iki gün onlar›n açl›klar›n› paylaﬂmak çok güzel bir duygu. - Evrim
Ölüm orucu direniﬂçilerimize
destek olmak için baﬂlatt›¤›m›z süresiz açl›k grevinin 7. günü. Bugün
s›ray› Ebru ile ben devrald›k. 2 gün
boyunca daha çok insana tecriti
anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Açl›¤a yatan boranlar›m›z› biraz daha iyi
anlayaca¤›z. - Seda
Cengiz Soydaﬂ 13. Ölüm Orucu
Ekibi’nin, Behiç A¤abeyin, Gülcan
Ablan›n açl›klar›n›n 2 gününü paylaﬂm›ﬂ olman›n onurunu yaﬂ›yoruz.
‹çeride tutsaklar›m›z, d›ﬂar›da
bizler direndikçe tecrit zulmünü yenece¤iz. Zafer Yine Bizim Olacak! Ebru
Arkadaﬂ›m› görmek için geldim
ve buradakilerin inan›lmaz hayat
21
11 Haziran 2006 / 56

enerjisi beni çok mutlu etti. ﬁuna
her zaman inand›m: Bu insanlar oldu¤u sürece bu ülkede ve hatta
dünyada insana zulmetse de karﬂ›lar›nda bu enerjiyi, bu gücü görecek. Ben belki gönülden destek verdim sadece ama ﬂunu inand›m; bu
dostlar iyi ki var. Bugün kendime
sadece gönül deste¤i verdi¤im için
k›z›yorum. Sadece destek vermemek, bir köﬂesinden bu yükü taﬂ›mak gerek. Sizlere teﬂekkürler. Benim de haklar›m› düﬂündü¤ünüz,
de¤il toplumlar›n, bir kiﬂinin bile
ezilmesine karﬂ› durdu¤unuz ve en
önemlisi birbirinize karﬂ› gösterdi¤iniz dayan›ﬂma için. Ben edebi uzman de¤ilim ama basitçe ﬂöyle söyleyeyim: Hakl›s›n›z ve mutlaka kazanacaks›n›z. Ben yan›n›zda bunu
hissettim. - Özgür Özalp
Abdi ‹pekçi’de bugün 983. gün.
Benim açl›k grevinde ilk günüm. Ziyaretçi ak›n›na u¤rad›k. Gelenlerin
yüreklerine sa¤l›k. - Semiha
Bugün direniﬂimizin 985.günü...
Bu yürekler ne için direniyor? Sormak gerek... Bugünlük sadece Emel
ve Saim’i ziyaret ediyoruz, devam›nda bizler de bu onurlu direniﬂin
içinde yer alaca¤›z.. - Pelin
Büyük Direniﬂ’in bu büyük kolu
olan bu yerde, zaferi kazanmak için
hep burada olaca¤›z. Duygular›m›
anlatacak kelime bulam›yorum. 5
y›l boyunca insanl›k dolu çok ﬂey
ö¤rendik... - Songül (ölüm orucu
ﬂehidi Fatma Ersoy’un Kardeﬂi)
Neredeyse üç yaﬂ›na girecek çocuklar›m›z. Bu f›rt›nada kimi heybetli ç›narlar düﬂtü. Ama tohumlar›n› geride b›rakarak. 1000 gün.
Saymas› bile ne kadar zor: 122
ölüm 122 insan... Zaten hayat, anlam›n› direniﬂlerde buluyor ve tarih
baba sat›r sat›r iﬂlemekte hayat›. Ve
ﬂahittir tarihimiz... De¤il bin gün
on bin gün de olsa direnenlerin sesi ve solu¤u olaca¤›z... - Haﬂim

Hapishanelerde
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“Tecrit ‹ﬂkencedir” ve Her
ﬁey, ‹ﬂkencenin Arac›d›r
Dergi yasak! Su yok!
Yasaklar Gâni ve Keyfi!
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nde
43. say›s›ndan bu yana
Yürüyüﬂ Dergisi tutsaklara
verilmiyor. Gerekçeler hep ayn›.
*
Edirne F Tipi’nden Ali Osman
Köse yaz›yor: “Bu hafta da dergi
vermediler maalesef. 30. say›dan
51. say›ya kadar sadece 3 say› verdiler.”
*
Edirne’den Hac› Demir, 24 May›s 2006 tarihli mektubunda, dergi
yasa¤›n›n nas›l bir keyfilikle uyguland›¤›n›n çarp›c› bir yans›mas›n›
anlat›yor:
“Dergileri art›k hiç vermiyorlar.
Her say› için suç duyurusunda bulunuyoruz ama bir iﬂlem yap›lm›yor.
Olacak ﬂey de¤il. Eskiden dergiler
için E¤itim Kurulu, “ﬂu ﬂu sayfalarda, ﬂu yaz›da yasad›ﬂ› örgüt propagandas› ya da ölüm orucunu teﬂvik
eden ifadeler tespit edilmiﬂtir” diyerek yasak karar› al›rd›.
Bunun üzerine Yürüyüﬂ Dergisi’ne yazd›m ve dedim ki, ﬂu say›lardaki ﬂu sayfalardaki ﬂu yaz›lardan dolay› dergiler bize verilmedi,
sak›ncal› bulundu. Bu say›lar›n ad›
geçen sayfalar›n› kopar›p dergiyi
bize öyle gönderin.
Geçen hafta Yürüyüﬂ bürosu,
tam 11 say›y› istedi¤imiz ﬂekilde
gönderdi. Ama...
Dün bana tebli¤ edilen E¤itim
Kurulu karar›yla dergilerin hiçbirini

vermeyecekleri bildirildi. Oysa daha
önceki yasaklama kararlar›n›n gerekçeleri ortadan kalkm›ﬂ durumda.
Ne yaparsan›z yap›n, biz bildi¤imizi yapar›z demeye getiriyorlar.”
*
Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde Nebiha Arac›, hala “gözetim
odas›”nda tutuluyor ve tüm haklar›
gasbedilmeye devam ediliyor... ‹nfaz Hakimli¤i’ne, ‹nsan Haklar› Komisyonu’na, Adalet Bakanl›¤›’na
yapt›¤› baﬂvurular sonuçsuz kald›.
Aylarca havaland›rma hakk›n›n gasbedilmesi bile “kovuﬂturmaya” de¤er bulunmad›.
*
Bir tutsa¤›n 24 May›s 2006 tarihli mektubundan:
“Sevgili ..., sana çay ›smarlayal›m derdim ama maalesef ›smarlayamayaca¤›m. Neden dersen? Tek
damla su yok. Bugün çay içmeye
bile hiç su yoktu. Art›k bulaﬂ›k ve
di¤er temizlik iﬂleri için de suyun
olmad›¤› anlaﬂ›l›yordur san›r›m...
Bugün komﬂu hücredekiler yar›m
ﬂiﬂe su istediler. Ancak onu bile
gönderemedik. Yüzlerce kiﬂinin durumu ﬂu anda bu... Kantine sipariﬂ
verdi¤imiz sular da getirilmeyince...”

Ailelere eziyet ve
Hukuksuzlu¤un hukuku
Kenan Günyel, Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’nden yazd›¤›
mektubunda anlat›yor:
“... Ziyarete gelecekti. Geldi mi
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bilmiyorum. Bilmiyorum, çünkü 22
May›s Pazartesi, saat 13.00 itibariyle 3 ayl›k ziyaret yasa¤› tebli¤ edilerek baﬂlat›ld›. Ayn› gün, yani yasa¤›n baﬂlat›ld›¤› saatten iki saat sonra Cemaller’in görüﬂü vard›. Aileler
gelmiﬂse, onlar kap›dayken görüﬂ
yasa¤› baﬂlat›lm›ﬂ oldu.
Bizim de ertesi gün görüﬂümüz
vard› ve ziyaretçilerimiz gelecekti.
O anda da gelmemeleri konusunda
haber iletmemiz mümkün de¤ildi.
Görüﬂ yasa¤›n›n baﬂlat›ld›¤› gün ve
saatin zamanlamas› gördü¤ün gibi
gayet mükemmel(!)...”
Serdar Karaçelik de 24 May›s
2006 tarihli mektubunda ayn› sorunu anlat›yor:
“21 Mart’ta Cengiz Soydaﬂ›m›z’› and›¤›m›z için soruﬂturma
aç›lm›ﬂt›. Bu soruﬂturmaya gereken
itiraz› yapm›ﬂt›k. Dün bizim ziyaret
günüydü, haliyle ziyaret gelir diye
bekliyorduk ki, mazgal aç›ld› ve ziyaret yasa¤›n›n o an itibar› ile baﬂlat›ld›¤› söylendi. Yani ziyarete sadece yar›m saat kalm›ﬂken. Ortada
resmi, yaz›l› karar da yok. Sadece
sözlü bir tebli¤.
Söylenmek isteneni anlamamak
için çok saf olmak gerek. Hukuk
yok! Her yönüyle anti-demokratik
olan kendi yasalar›n› uygulamak
yok. Ciddiyetle ba¤daﬂan tek bir k›r›nt› yok. Yani “yok”lar› yanyana
getirdi¤imizde nas›l bir ülkede,
nas›l bir zihniyetin egemen oldu¤unu da anlatmaya gerek kalm›yor.
Kendi yasalar›nda der ki; böyle
bir soruﬂturmada itiraz yeri ‹nfaz
Hakimli¤i’dir. Onun bir üstü ise
A¤›r Ceza Mahkemesi’dir. Ancak
‹nfaz Hakimli¤i karar› yok. Olsa bile, ona da itiraz hakk›m›z var. ...
Böylesine gayri ciddi uygulamalar,
F Tipleri’nde ayr› bir “hukukun”
uygulanabildi¤ine aç›k bir kan›t
oluﬂturmaktad›r.
Evet, bu ﬂekilde 3 ayl›k ziyaret
yasa¤› uygulanm›ﬂ oluyor. Ailelerin
kilometrelerce öteden gelmesini vb.
tart›ﬂmaya gerek yok. 122 ﬂehidin
verildi¤i bir sürecin içinde bu ve
buna benzer onlarca, yüzlerce örnek
yaﬂ›yoruz. Mesele çok aç›k...

Düﬂünce ve ifade
özgürlü¤ü oran›,
V›z Gelir baﬂ›na % 13...
Mizah Dergisi V›z Gelir’in
83. say›s›n›n (ﬁubat 2006
tarihli) sunuﬂ yaz›s›, F Tipi’nde mizah›n nas›l kaç›n›lmaz bir zorunlulukla kara mizaha dönüﬂtü¤ünü anlat›yor. V›z Gelir’in 83. say›s›n›n
sunuﬂ yaz›s›n› aﬂa¤›da yay›nl›yoruz:
“2006 y›l›n›n en çok toplat›lan,
yasaklanan, sayfalar› y›rt›lan, sansürlenen mizah dergisi V›z Gelir,
2007 y›l› için de ﬂimdiden en güçlü
aday haline geldi. 81. say›m›z›n ard›ndan 82. say›m›z da Disiplin Kurulu taraf›ndan tamamen sak›ncal›
görülerek imha karar› al›nd›. Tecrit
sansürlerine karﬂ› V›z Gelir sayfalar›nda oldu¤u kadar hukuki yollardan da mücadelemizi yürütüyoruz.
Ne var ki, bu ülkede hukukun iﬂleyiﬂi baﬂl› baﬂ›na mizah konusu oldu¤undan V›z Gelir’lik sonuçlar
alabiliyoruz ancak.
Örne¤in Ankara ‹nfaz Hakimli¤i

“Her ﬂey, beyinlerdeki
yerini al›yor”
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden
yazan Serdar Karaçelik, mektubunda aktard›¤› bir an›yla, tecrite, sansüre ra¤men direniﬂin nas›l insanlar›n yüreklerine, beyinlerine ulaﬂt›¤›n› örnekliyor.
Bugün gazetede yeralan bir köﬂe
yazar›n› ele alaca¤›m. Asl›nda bu yaz›,
herkesin F Tipi’nde yaﬂananlara, ölüm
oruçlar›na nas›l dahil olduklar›n› da
gösteriyor. ... Bugünkü Radikal’de (23
May›s) Eray Özer k›sa da olsa ölüm
orucuna vurgu yapm›ﬂ. Eray Özer spor
yazar›... Ne mi yazm›ﬂ? (Sözü edilen
Yaz›, Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda aktar›lm›ﬂt›. Bu yüzden burada tekrar
al›nt›y› aktarm›yoruz.)
(...) Biraz uzun al›nt› oldu ama yazmak istedim. Spor sayfas›nda yerald›¤›
için belki okumam›ﬂs›n›zd›r dedim.
Evet her köﬂe yazar› bu gerçe¤i biliyor, mesele o gerçe¤i yazacak cesare-

82. say›m›za iliﬂkin Disiplin Kurulu
karar›na yapt›¤›m›z itiraz› “k›smen” hakl› bularak “12 sayfan›n
sansürlenmesine gerek olmad›¤›n›,
geriye kalan 80 sayfan›n ise imha
edilmesi gerekti¤ini” buyurmuﬂ!
Ama öyle ki, ayn› konuda 2 karelik
bir karikatürün 1. karesini sak›ncas›z, 2. karesini sak›ncal› bulmuﬂ.
Niye? Bu soru karﬂ›s›nda bilimin
ﬂimdilik yapaca¤› bir ﬂey yok ama
akl›m›za da sanki sak›ncas›z bulunan 12 sayfan›n say›sal loto kuponu
doldurur gibi belirlendi¤ine dair
acayip olas›l›klar gelmiyor de¤il!!!
Evet, bizim hesab›m›za göre tecrit hakk›nda düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü oran›, V›z Gelir baﬂ›na
% 13... Tabii ayn› ﬂekilde eleﬂtiriye
tahammülsüzlük, sansürcülük, yasakç›l›k da % 87 ediyor!
Halbuki bu konuda bas›na yans›yan Yarg›tay kararlar›n› geçen say›m›zda aktarm›ﬂ, hukuki olarak baﬂta Tayyip olmak üzere yöneticilerin
“her ﬂekilde çizilebilece¤inin” en
üst yarg› organ›nca karara ba¤land›¤›n› ilan etmiﬂtik. Nitekim herkes

çiziyor, bize gelince yasak! Penguen Dergisi’nin “Tayyipler Alemi”nden sonra, Leman Dergisi de
kabaktan p›rasaya çeﬂitli zerzevat
k›l›¤›na soktu Tayyip’i. Biz normal
tak›m elbiseli, kravatl› insan gibi çiziyoruz, yine yasak!
Bu günlerde yeni bir film sinemalarda gösterime girdi: “KaragözHacivat neden öldürüldü?” Biz de
ayn› soruyu tecrit sansürcülerine soruyoruz: “V›z gelir neden yasaklan›yor?” Egemenler Karagöz ve Hacivat’› asarak yokedemediler, aksine halk›n iradesi onlar› hayal perdesinde ölümsüzleﬂtirdi. ‹mha kararlar›yla da V›z Gelir’i yokedemezsiniz. Çünkü o da zulme ve sömürüye, tecrite ve sansüre karﬂ› ezilenlerin, direnenlerin mizah›n› yap›yor.
Zaten ölümsüz olan da bu çeliﬂkidir.
“Tutsak Dergiler” kitab›yla V›z
Gelir bu görkemli direniﬂin bir parças› olarak tarihteki yerini çoktan
ald›! Bu iﬂlerin sonu yok, boﬂa u¤raﬂ›yorsunuz!..

te sahip olmakta... Berkan Abatay Beﬂiktaﬂ Çarﬂ›l›’yd›. Benim de arkadaﬂlar vard› orada, sonra pek görüﬂemedik. Neyse... Berkan’›n ﬂehit düﬂtü¤ü
günlerde Fulya’da bir toplant› vard›.
Gazeteciler, Çarﬂ›’n›n taraftarlar›, vb.
sorular soruluyor, sohbet ediliyor...
Gazetecilerden biri o zaman ki baﬂkan
Serdar Bilgili’ye Berkan Abatay’›
soruyor. “Ölüm orucunda yaﬂam›n› yitirdi, Çarﬂ› grubu içindeymiﬂ, tan›yanlar var... Bu konuda bir ﬂey diyecek misiniz?” diye soruyor... Serdar Bilgili
önce durakl›yor. Sonra “Çarﬂ›l›lar iﬂte
böyledir, karar ald›klar› ﬂeyi sonuna
kadar götürürler” gibi bir ﬂeyler söylüyor... Elbette Serdar Bilgili bellidir,
olaya bak›ﬂ› da ortadad›r. Ancak gerçe¤i biliyor, onun fark›nda. Adanm›ﬂl›¤›,
davaya ba¤l›l›¤›, kararl›l›¤› gerek ölüm
orucundan gerekse de anlat›mlardan
ç›karabiliyor... ﬁuraya gelece¤im; bu
süreçte ortaya ç›kan her ayr›nt› yüreklerdeki, beyinlerdeki yerini ﬂu veya bu
ﬂekilde al›yor. Yeri geldi¤inde onlar d›ﬂa da vuracakt›r, bunu biliyoruz.
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V›z Gelir

Komün Ç›kt›
Kand›ra F Tipi Hapishanesi'ndeki
DHKP-C Davas› tutsaklar›n›n el eme¤iyle
yay›nlad›¤› Komün'ün Mart
Say›s›, F Tipleri’nin sadece
duvarlar›n› de¤il, sansür barikatlar›n› da aﬂarak nihayet d›ﬂar›ya ulaﬂabildi.
Birçok bölümü, tecrit zindanc›lar› taraf›ndan karalanm›ﬂ olan dergi, bu haliyle de
bir meydan okumay›, bir iradeyi gösteriyor zaten. Derginin kapa¤›ndaki Mahir Çayan'a ait ﬂu söz her ﬂeyi özetliyor asl›nda:
"Vars›n bütün oklar üstümüze ya¤s›n. Biz,
do¤ru gördü¤ümüz bu yolda sonuna kadar yürüyece¤iz..."

TECR‹T ‹ﬁKENCED‹R!
Türkiye cezaevlerinde 19 Aral›k 2000 tarihinden bu
yana uygulanan "TECR‹T-TRETMAN" modeli, aç›k
ve a¤›r bir insan haklar› ihlalidir.
F Tipi ve tadilatl› E Tipi Cezaevi hücrelerinde tek kiﬂilik veya küçük grupta izolasyon esas›na dayanan bu
model havaland›rma, görüﬂ, okuma, giyim, sa¤l›k gibi
temel ve vazgeçilemez haklar› dahi "›slah yapt›r›m›" ad›
alt›nda k›s›tlamakta veya yoketmektedir, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel sa¤l›¤›nda, ruhsal bütünlü¤ünde, kültürel ve siyasal kimliklerinde telafisi mümkün olmayan
hasarlar b›rakan ve maalesef bunu amaç edinen TECR‹T-TRETMAN sistemi ortadan kald›r›lmal›d›r.
20 Ekim 2000 tarihinden bu yana tutuklu ve hükümlüler taraf›ndan kesintisiz olarak sürdürülen direniﬂte, d›ﬂar›dan destek eylemlerinde ve cezaevi operasyonlar›nda, bugün itibariyle 122 (yüzyirmiiki) insan yaﬂam›n› yitirdi. 600 (alt›yüz)'ün üzerinde insanda kal›c› fiziksel ve
ruhsal sakatl›klar meydana geldi.
5 Nisan “Avukatlar Gününde”, Halk›n Hukuk Bürosu Avukatlar›ndan ve Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Yönetim Kurulu üyesi Av. Behiç AﬁÇI, ‹stanbul'daki evinde tecritin kald›r›lmas› talebiyle "ölüm orucu" eylemine baﬂlad›. Yine cezaevlerinde ve d›ﬂar›da tecrite
karﬂ› ölüm orucu eylemi sürüyor. Hepsinin sa¤l›¤› ve yaﬂam› tehlike alt›nda.
Siyasal iktidarlar›n en temel insani taleplere iliﬂkin
Feramuz ACAR (Danimarka Alevi
Brl.Fed.Bﬂk.), Neslihan ACAR (Sanatç›), Dr. Gülseren ADAKLI (Ö¤retim Görevlisi), Selma A⁄ABEYO⁄LU (ﬁair),
Ulaﬂ AK (Yönetmen), Tar›k AKAN (Sanatç›), Ezel AKAY (Yönetmen), Kenan
AKBABA (BES GMYK Üyesi), Edip AKBAYRAM (Sanatç›), Ali R›za AKDORA
(ASMMMO GMYK Üyesi), Belk›s AKKALE (Sanatç›), ‹lkay AKKAYA (Sanatç›), Zafer AKNAR (Leman Dergisi Yaz›
‹ﬂl. Md.), Derya ALABORA (Sanatç›),
Mustafa ALABORA (Sanatç›), Yusuf
ALATAﬁ (‹HD Genel Baﬂkan›), K›v›rc›k
AL‹ (Sanatç›), Emre ALKAN (Sanatç›),
Orhan ALKAYA (ﬁair), Yusuf ALPER
(ﬁair), Halil ALTINDERE (Ressam),
Fevzi ARGUN (Gazeteci), Maya ARIKANLI ÖZDEM‹R (Ö¤retim Görevlisi),
Aytaç ARMAN (Sanatç›), Haydar ARSLAN (Yap› Yol -Sen GMYK Üyesi), Yrd.

vurdumduymazl›¤›n›n, tecrit sorununu getirdi¤i bu noktada; müvekkillerinin yaﬂam hakk›n› savunabilmek için
kendi yaﬂam›n› ortaya koyan Avukat Behiç AﬁÇI'n›n sesine art›k kulak verilmelidir.
Biz aﬂa¤›da imzas› bulunanlar;
Cezaevlerinde yürütülen tecrit uygulamalar›n›n kald›r›lmas›na yönelik somut ad›mlar at›lmas› gerekti¤i görüﬂündeyiz. Somut ad›mdan ne anl›yoruz?
1. Adalet Bakan›, tecrit uygulamas›n›n "tart›ﬂ›labilir"
oldu¤unu kabul etmeli ve bu giriﬂimin sözcüleri ile görüﬂmelidir.
2. Tart›ﬂma süreci boyunca, yani ilgili bilim adamlar›, meslek örgütleri, tutuklu-hükümlüler ve yak›nlar› ile
infaz idaresi bu konudaki tart›ﬂmay› tamamlay›ncaya kadar;
- Sorun yeni uygulamalarla a¤›rlaﬂt›r›lmamal›d›r.
- Bu süre boyunca tart›ﬂma zeminine elverecek tür ve
say›da temel tecrit uygulamas›ndan vazgeçilmelidir.
Bakanl›¤›n bu somut ad›mlar› atmas› halinde; tüm
tart›ﬂma zemininin takipçisi olaca¤›m›z› ve ölüm orucu
eylemlerinin çözümünü sa¤lamak için giriﬂimlerde bulunaca¤›m›z› bildiririz. Ça¤r›m›za duyars›zl›k, tecrit kaynakl› iﬂkence ve ölümlerin; hukuksal ve tarihsel sorumlulu¤unu siyasal iktidar üzerinde b›rakacakt›r.
Sayg›lar›m›zla.

Doç. Dr. Sefa Feza ARSLAN, ﬁekibe
ARSLAN (Mimar), Oruç ARUOBA (ﬁair,
Felsefeci), Prof. Dr. Semir ASLANYÜREK, Yrd. Doç. Dr. Serap Türüt AﬁIK,
Recai ATALAY (ﬁair), Doç. Dr. Tayfun
ATAY, Prof. Dr. Toktam›ﬂ ATEﬁ, Abdullah AYDIN (Halkevleri Genel Baﬂkan›),
Yrd. Doç. Dr. Ergun AYDINO⁄LU, Rutkay AZ‹Z (Sanatç›), R›dvan BADAK
(SDP ‹st. ‹l Bﬂk), Selda BA⁄CAN (Sanatç›), Sedat BAKICI (Gazeteci), Nur
BAL (Sanatç›), Ali BALKIZ (Yazar),
Mümtaz BAﬁAR (Tüm- Bel Sen Genel
sekr), Doç. Dr. Fikret BAﬁKAYA (Özgür
Üniv.), Sabit Kemal BAYILDIRAN (ﬁair), Yrd. Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR,
Nihat BAYRAM (Yap› Yol-Sen GMYK),
Yrd. Doç. Dr. P›nar BED‹RHANOGLU,
Ataol BEHRAMO⁄LU (ﬁair), Prof. Dr.
Mehmet BEKARO⁄LU, Kani BEKO
(D‹SK/ Genel-‹ﬂ Genel Sekr.), Nazmi
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BELGE (Gazeteci), Mihri BELL‹, Hüseyin Yüksel B‹ÇEN (ÇHD Genel Baﬂkan›),
Ali B‹LGE (Yay›nc›-Gazeteci), Çi¤dem
B‹LG‹N (Sanatç›), Ak›n B‹RDAL (‹HD
önceki Genel Bﬂk.), Suat Bozkuﬂ (yazar), Umur BUGAY (Yönetmen), Ender
BÜYÜKÇULHA (Halkevleri GMYK),
Ozan CEYHUN (Yeﬂiller Part. Avrupa
Önceki Milletvekili), Mustafa Kemal
COﬁKUN (Araﬂt›rma Görevlisi), Prof.
Dr. Ahmet ÇAKMAK, Remzi ÇALIﬁKAN
(D‹SK/ Genel-‹ﬂ GMYK), Oral ÇALIﬁLAR (Gazeteci), Prof. Dr. Cevat ÇAPAN,
Ayhan ÇEL‹K (Mimarlar Odas› Ankara
ﬁube Önceki Baﬂk), Müslim ÇEL‹K (Felsefeci, Yazar, ﬁair), Murat ÇEL‹KKAN
(Gazeteci), Ali ÇET‹N (TÜDEF Genel
Sekr.), Yusuf ÇET‹N (S‹NE-SEN Baﬂkan›), Grup ÇI⁄, Mustafa ÇINAR (BES Genel Baﬂkan›), Celal Ç‹MEN (Yönetmen),
Mazlum Ç‹MEN (Sanatç›), Veysel ÇO-

LAK (ﬁair), Arif DAMAR (ﬁair), Demir
DEDEO⁄LU (Çizer), Fikret DEM‹RA⁄
(ﬁair), Melike DEM‹RA⁄ (Sanatç›), Y›lmaz DEM‹RAL (Sanatç›), Soner DEM‹RBAﬁ (ﬁair), Prof. Dr. Göksel N. DEM‹RER, Temel DEM‹RER (Yazar), Erol
DEM‹RÖZ (Sanatç›), Gülsüm DEPEL‹
(Araﬂt›rma Görevlisi), ﬁeyhmus D‹KEN
(Yazar), Zafer D‹PER (Sanatç›), Prof.
Dr. Hüsnü DOKAK, Atilla DORSAY
(Eleﬂtirmen), Refik DURBAﬁ (GazeteciYazar), Can DÜNDAR (Gazeteci), Munis
DÜﬁENKALKAN (Sanatç›), Erol EK‹C‹
(D‹SK/Genel-‹ﬂ GMYK), Adnan EK‹NC‹
(Gazeteci-Yazar), Bahtiyar ENG‹N (Sanatç›), Atilla ER (ﬁair), Cem ERC‹YES
(Kültür Sanat Editörü), Dr. Attila ERDEN (ABF Genel Bﬂk.), Hümeyra ERDO⁄AN (Yönetici), Muzaffer ‹lhan ERDOST (Yay›nc›-Yazar), Bilgesu ERENUS (Yazar-Sanatç›), Zuhal ERGEN
(Sanatç›), Ekin ERMAN (Heykelt›raﬂ),
Prof. Dr. Cem ERO⁄UL, Cezmi ERSÖZ
(Yazar), Mehmet ESEN (Ö¤retim görevlisi), Kutlu ESENDEM‹R (Yay›nc›), Sami
EVREN (KESK Önceki Bﬂk.), Nihat
GENÇ (Yazar), Serkan GENÇ (Sanatç›),
Haluk GERGER (Yazar), Müjdat GEZEN
(Sanatç›), Dilek GÖKÇ‹N (Yönetmen),
Orhan GÖKDEM‹R (Gazeteci-Yazar),
Kemal GÖKTAﬁ (Gazeteci), Hüseyin
GÖLPINAR (BES Gen. Sekr.), Prof. Dr.
Melek GÖREGENL‹, ﬁerif GÖREN (Yönetmen), Tayfun GÖRGÜN (D‹SK Ank.
Böl. Tem.), Nurettin GÜLEÇ (Sanatç›),
Aydemir GÜLER (TKP Gen. Baﬂk), Doç.
Dr. Sami GÜLGÖZ, Cengiz O¤uz GÜMRÜKÇÜ (Foto¤raf Sanatç›s›), Ahmet
GÜNBAﬁ (ﬁair), Bayram GÜNEﬁ (Araﬂt›rma Görevlisi), Erdal GÜNEY (Sanatç›), Mahir GÜNﬁ‹RAY (Sanatç›), Faik
GÜRSES (Sanatç›), Mehmet GÜVEL
(TAYAD Baﬂk), Zeliha HACIMURATLAR
(Araﬂt›rma Görevlisi), Prof. Dr. Hüseyin
HATEM‹, Muzaffer H‹ÇDURMAZ (Gazeteci-Oyuncu), Ümit Yaﬂar IﬁIKHAN (ﬁair), Levent ‹NANIR (Sanatç›), Murat
‹ﬁER‹ (BES Gen. E¤t. Sekr.), Arife KALENDER (Gazeteci-Yazar), Y›lmaz KAPTAN (Sanatç›), Hüseyin KARABEY (Yönetmen), Ali KARADO⁄AN (Ö¤retim
Görevlisi), Hikmet KARAGÖZ (Sanatç›),
Ercan KARAKAﬁ (Siyasetçi), Türker

KARAPINAR (Gazeteci), Kamil KARTAL
(D‹SK Bas›n-iﬂ Gen. Bﬂk.), Hasan KAﬁKIR (Emekli Sen ‹st. 2 No'lu ﬁb Bﬂk),
Gülten KAYA, Haydar KAYA (EMEP Ankara ‹l Bﬂk), Prof. Dr. Korhan KAYA,
Sezai KAYA (Tar›m Orkam-Sen Genel
Bﬂk.), Bülent KAYABAﬁ (Sanatç›), Metin KAYAO⁄LU (Teori ve Politika), Yaﬂar KEMAL (Yazar), Adnan KESK‹N
(Gazeteci-Yazar), Ahmet KESK‹N, Arif
KESK‹NER (Yazar-Sinemac›), Yrd. Doç.
Dr. Hüseyin KILIÇ, Memet KILIÇASLAN
(EMEP ‹st. ‹l Bﬂk.), Mehmet Sad›k KIRIMLI (ﬁair), Hasan KIVIRCIK (Y. Mimar), Erol KIZILELMA (SODEV Baﬂkanvekili), Hamiyet KIZILER (ÖDP GMYK
üyesi), Nevin KIZILÖZ (Emekli-Sen
GMYK), Suat KIZILTU⁄ (Heykelt›raﬂ),
Yusuf KOBAL (Gazeteci), Servet KOCAKAYA (Sanatç›), Filiz KOÇAL‹ (SDP Genel Baﬂkan›), Mahmut KONUK (Sendikac›), Günay KOSOVA (Sanatç›), Hasan
KURT (BES Gen. Mali Sekr.), Nilgün
KURT (Yönetici), Nam›k KUYUMCU
(ﬁair), Hüseyin KUZU (Senarist), Ertu¤rul KÜRKÇÜ (Gazeteci), Zülfü L‹VANEL‹ (Sanatç›-Yazar-Milletvekili), Ertu¤rul
MAV‹O⁄LU (Gazeteci), Prof. Dr. R›fat
OKÇABOL, Doç. Dr. Y›ld›ray OZAN, Zeki ÖKTEN (Yönetmen), Prof. Dr. ‹zzettin
ÖNDER, Kaz›m ÖZ (Yönetmen), T. Tolga ÖZÇEL‹K (Mimar), Cem ÖZDEM‹R
(Yeﬂiller Partisi Avrp. Parlamenteri),
Gürﬂat ÖZDEM‹R (Sinemac›), Fergun
ÖZELL‹ (ﬁair), Mehmet ÖZER (ﬁair),
Nebil ÖZGENTÜRK (Sanatç›), ‹smail
ÖZHAMARAT (D‹SK/ Genel-‹ﬂ GMYK),
Beyzade ÖZKAHRAMAN (SHP ‹st. ‹l
Bﬂk.), Cevat ÖZKAYA (MAZLUMDER
Genel Bﬂk.), Hasan ÖZKILIÇ (Yazar),
Prof. Dr. Erdal ÖZMEN, Meryem ÖZSÖ⁄ÜT (SES MYK Üyesi), Doç. Dr. Ruken
ÖZTÜRK, Raﬂit ÖZTÜRK (ﬁair), Adnan
ÖZYALÇINER (Yazar), Ayça ÖZY‹⁄‹T
(Gazeteci), Hayri PAKER (SDP Ank. ‹l
Bﬂk), Yrd. Doç. Dr. Murat PAKER, Prof.
Dr. Jale PARLA, Prof. Dr. Taha PARLA,
Kemal PEKÖZ (Yay›nc›), Fatih POLAT
(Gazeteci), U¤ur POLAT (Sanatç›), Burhan POSHORO⁄LU (Tüm Bel-Sen
GMYK Üyesi), Ali POYRAZO⁄LU (Sanatç›), Prof. Dr. Nihal SABAN, Tolga
SA⁄ (Sanatç›), Hakan SALINMIﬁ (Sa-

www.tecritekarsi.com

natç›), ‹lyas SALMAN (Sanatç›), Emre
SALTIK (Sanatç›), Hasan SALTIK (KALAN MÜZ‹K), Rahmi SALTUK (Sanatç›), Menderes SAMANCILAR (Sanatç›),
Engin SARI (Araﬂt›rma Görevlisi), Ayﬂe
SARIKAYA (Sanatç›), Sezai SARIO⁄LU
(ﬁair), Meltem SAVCI (Sanatç›), Abdurrahman SAYGILI (Araﬂt›rma Görevlisi),
Özgen SEÇK‹N (ﬁair), Mahmut SEREN
(D‹SK/ Genel-‹ﬂ Genel Bﬂk), Sennur
SEZER (ﬁair), Cengiz SEZG‹N (Sanatç›), Dinçer SEZG‹N (Yazar-ﬁair), Abidin
SIRMA (BES Genel Örgütlenme Sekreteri), Doç. Dr. Cem SOMEL, Ahmet SONER (Yönetmen), ‹lknur SOYDAﬁ (Sanatç›), SUAV‹ (Sanatç›), Nur SÜRER
(Sanatç›), Ali ﬁAH‹N (D‹SK/ Genel-‹ﬂ.
GMYK), Efkan ﬁEﬁEN (Sanatç›), Ahmet
ﬁIK (Gazeteci), Fahri Özdilek ﬁ‹MﬁEK
(Sosyolog HDF-NRW Baﬂkan›), Coﬂkun
ﬁ‹MﬁEKL‹ (ﬁair), Gökçer TAH‹NC‹O⁄LU (Gazeteci), Mehmet TALAY (Gazeteci-Sanatç›), Yavuz TANYEL‹ (Ressam),
Doç. Dr. Kurtar TANYILMAZ, Selma
TARCAN (Sanatç›), Yaman TARCAN
(Sanatç›), Zerrin TAﬁPINAR (ﬁair), Fahrettin TEC‹MER (D‹SK/ Genel-‹ﬂ
GMYK.), Bedri TEK‹N (Yap› Yol-Sen
Genel Bﬂk), Ahmet TELL‹ (ﬁair), Nermin Telsizci, Afﬂar T‹MUÇ‹N (Felsefeci), Prof. Dr. Taner T‹MUR, Erdal TOSUN (Sanatç›), Hakan TUNCEL (Ö¤retim Görevlisi), Hatice TUNCER (Gazeteci), Ferhat TUNÇ (Sanatç›), Mustafa
TURAN, Sinan TUTAL (ÖDP ‹st. ‹l
Bﬂk.), Vedat TÜRKAL‹ (Yazar), Dilek
TÜRKER (Sanatç›), Metin UCA (Gazeteci), Yrd. Doç. Dr. Gülriz UYGUN, Suha
UYGUR (Sanatç›), Gülçin ÜSTÜN (Gazeteci), Yrd. Doç. Dr. Ebru VOYVODA,
Recep VURMUﬁ (Nakliyat-‹ﬂ Sen.
GMYK Üyesi), Eﬂber YA⁄MURDEREL‹
(Avukat), Feyyaz YAMAN (Ressam),
Özcan YAMAN, Merdan YANARDA⁄
(Yap›mc›), Hilmi YARAYICI (Sanatç›),
Hayri K.YET‹K (ﬁair), Melih YETK‹N
(Sanatç›), Bahri YILDIRIM (Yap› YolSen Genel Sekr.), Dursun YILDIZ (E¤itim-Sen 3 No'lu ﬁb. Bﬂk), Cenk Y‹G‹TER (Araﬂt›rma Görevlisi), Grup YORUM, Selçuk YÖNTEM (Sanatç›), ﬁanar
YURDATAPAN (Sanatç›)

tecritehayir@gmail.com

Not: Bu ilan; Vatan, Cumhuriyet, Radikal, Birgün, Evrensel, Ü. Özgür Gündem ve Yeni ﬁafak gazetelerinde yay›nlanm›ﬂt›r
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Ayd›nlar, sendikalar, DKÖ’ler, akademisyenlerden iktidara ça¤r›:

‘TECR‹TE SON VER‹LMEL‹’
Yüzlerce ayd›n, bilim insan›,
sendikac›, DKÖ yöneticisi gazetelere verdikleri ilanla tecrit uygulamas›na son verilmesini isterken, bir
baﬂka ça¤r› da, 3 Haziran’da Tar›k
Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nden
yükseldi. TAYAD’›n ça¤r›s› ile
biraraya gelen ve tecrite son verilmesi talebini içeren metne imza atan
çok say›da ayd›n, sanatç›, DKÖ,
sendika, oda temsilcisi tecritin iﬂkence oldu¤unu dile getirdi.
Aç›klama öncesi, 6 y›ll›k süreci
özetleyen dia gösterimi yap›l›rken,
nas›l bir zulme karﬂ› büyük bir iradenin sergilendi¤i bir kez de resim
karelerine yans›yordu. Toplant›ya
kat›lan kimi ﬂehit aileleri yitirdi¤i
evlad›n›n görüntüleri ile duygulan›rken, kimileri meydanlarda coplan›ﬂ›n›, yoksay›lmaya çal›ﬂ›lan tecriti
duyurmak için harcanan çabay› gördü. Dia gösterimi kesintisiz süren bir
mücadeleyi özetlerken, ayn› zamanda izleyenleri de siyasi ve vicdani
olarak muhasebeye davet ediyordu.
Gösterimin ard›ndan ilk sözü
alan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, tecrite karﬂ› bu biraraya geliﬂin

ﬁu an önemli bir
direniﬂ yaz›l›yor.
Bu buluﬂma çok
önemli. Tecrit sorunu sadece bedelini
ödeyen örgütün
sorunu de¤ildir.
Bu herkesin sorunudur. Kalbimiz
direnenlerle çarpmaktad›r. ﬁu an
yürütülen mücadele y›llar sonra okunacak. Yeni nesiller okuyacak bugün yaz›lan tarihi.

önemine de¤inerek, tecrite son verilmesi talebini içeren ça¤r›y› imzalayanlar›n isimlerini tek tek okudu.
Daha sonra ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'nde
ölüm orucunun 60. gününde olan
Av. Behiç Aﬂç›'n›n mesaj› okundu.
Tecrit için biraraya geliﬂin olumlu
ve önemli bir ad›m oldu¤unu vurgulayan Aﬂç›, tecrite karﬂ› mücadelenin kazanaca¤›na olan inanc›n› yeniledi. Avukat Behiç Aﬂç›'n›n mesaj›
ayakta alk›ﬂland›.
Ard›ndan kürsüye ça¤r›lan Mihri
Belli, direniﬂe sayg›s›n› ifade ederek, direniﬂin tarihselli¤ine vurgu
yapt›. Yüksek Mimar Hasan K›v›rc›k, F Tipleri’nin mimari olarak tecrit için yap›ld›¤›na vurgu yaparken,
bu sorunun tüm toplumun, herkesin
sorunu oldu¤una dikkat çekti ve
“çözülmelidir" dedi.

Arif Damar: Ölümü göze alan
iradeye sayg›l›y›m
K›v›rc›k’tan sonra sözalan ﬁair
Arif Damar, Sevgi Erdo¤an'dan etkilendi¤ini ve ona ﬂiir yazd›¤›n› söyleyerek, ﬂiiri okudu. Ölümü göze alan
iradeye sayg›nl›¤› dile getiren Damar'›n ﬂiiri yo¤un alk›ﬂ ald›. Alk›ﬂlar
aras›nda kürsüden inen Damar'dan
sonra Ressam Feyyaz Yaman konuﬂtu. Dia gösteriminden etkilendi¤ini
söyleyerek konuﬂman›n zorlu¤unu
dile getirdi. "Bu görüntülerden sonra ﬂiir yaz›labilir mi, resim yap›labilir mi, sanat yap›labilir mi" çeliﬂkisini yaﬂad›¤›n› ve bu insanlar›n
unutturulmamas› gerekti¤ini söyledi.
TAYAD’l› Naime Kara ise, Gülcan Görüro¤lu'nun k›zlar›n›n yazd›¤› mektubu okuyarak, “bu mektup
hepimizedir” dedi. Mektup duygulu
anlar›n yaﬂanmas›na neden olurken,
ﬁair-yazar Ruhan Mavruk, Müzisyen Efkan ﬁeﬂen, Grup Yorum eleman› ‹nan Alt›n s›rayla sözalarak
tecritin sanatta ve sanatç›daki yans›mas›na de¤indiler.
26
11 Haziran 2006 / 56

Ayd›nlar, akademisyenler, sendikalar, DKÖ’ler 122 insan›n yaﬂam›na malolan tecrit kald›r›ls›n diyor; AKP iktidar› bu ça¤r›lara kulak t›kamaya devam edecek mi?
E¤itim-Sen 3 No’lu ﬁubesi’nden
Ali ‹hsan K›l›ç, Genel ‹ﬂ 2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Mehmet Karagöz, BES 2
No’lu ﬁube Baﬂkan› Ejder Erbulan,
SES'ten Gürsel Yurtsever de tecrite
karﬂ› verilen mücadelede birlikte hareket edilmesi gerekti¤ine vurgu
yapt›lar. Temel Haklar Federasyonu
ad›na Ayten Öztürk’ün, 6 y›ll›k süreci özetledi¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan
Ahmet Kulaks›z “evlatlar›m›za sahip ç›kal›m” ça¤r›s› yapt›. Gazeteci
Nurettin ﬁirin direnenlerin Hüseyin'in soyundan geldiklerini vurgulayarak F Tipi’nde kald›¤› sürede
Muharrem Karademir'le notlaﬂt›¤›n›
ve ondan etkilendi¤ini dile getirdi.
Son olarak Av. Güray Da¤ sözalarak
Behiç Aﬂç›'n›n her zaman yan›nda
olacaklar›n› ve tecrite karﬂ› mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.
‘Tecrite Son’ pankart›n›n ve ölüm
orucunda yaﬂam›n› yitiren TAYAD
ﬂehitlerinin resimlerinin as›l› oldu¤u
aç›klamaya 170 kiﬂi kat›ld›.

“Tecritin kald›r›lmas› için
somut ad›m at›lmal›d›r”
Çeﬂitli sendika, DKÖ, meslek
odas› yöneticilerinden, ayd›nlar, sanatç›lar ve bilim insanlar›ndan oluﬂan 273 kiﬂi ve kurumun imzalad›¤›
ça¤r›da, tecrit uygulamas› sonucu
122 insan›n hayat›n› kaybetti¤i,

600’den fazla insan›n sakat b›rak›ld›¤› kaydedilerek, “Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan, cezaevlerinde tecrit
uygulamalar›n›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik somut ad›m at›lmas›
gerekti¤i düﬂüncesindeyiz” denildi.
Somut ad›mdan ne anlaﬂ›ld›¤›
ifade edilen ça¤r›da yeralan imzalardan baz›lar› ﬂöyle:
D‹SK Genel ‹ﬂ Genel Merkezi;
BES Genel Merkezi; Tar›m OrkamSen Genel Merkezi; Tüm Bel-Sen
Genel Merkezi; E¤itim-Sen ‹st 1 ve
3 No’lu ﬁb.; E¤itim Sen Adana; E¤itim-Sen ‹zmir 1 ve 5 No’lu ﬁb.;
ESM, Haber-Sen, SES, BTS Adana
ﬁubeleri; Tüm Bel-Sen 1 No’lu ﬁb;
Tek G›da-‹ﬂ Güney Anadolu Bölge
ﬁb. Bﬂk.; D‹SK Genel-‹ﬂ Adana 1
No’lu ﬁb.; ÇHD Genel Merkezi,
Adana ve ‹zmir ﬁubeleri; Temel
Haklar Federasyonu; ‹HD Genel
Merkez ve Adana ﬁb.; MAZLUMDER; T‹HV Adana ﬁb.; Adana Alevi Bektaﬂi Birli¤i (PSAKD, Hac›
Bektaﬂ-i Veli Derne¤i, Tunceliler
Derne¤i ﬁubeleri); Adana Halkevi
ﬁubeleri; SDP ve EMEP Adana ‹l;
Muzaffer ‹ZGÜ, Nurettin ﬁirin, Halil Nebiler, Alper Turgut, As›m Gönen, AST oyuncular, Ataol Behramo¤lu, Ayd›n Öztürk, Doç. Dr. Do¤an ﬁahin, Doç. Dr. Yaﬂare Aktaﬂ,
Prof. Dr. ﬁükran K›lbaﬂ, Prof. Dr.
Cahit Erpek, Prof. Dr. Hakan Gürvit,
Prof. Dr. Osman Bayer, Server Tanilli, ﬁebnem Korur Fincanc›, Prof.
Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Hüseyin
Hatemi, Prof. Dr. Türker Altun,
Prof. Dr. Zerrin Sö¤üt...

Direnen Türkiyeli Devrimcilerle
Dayan›ﬂmak Görevdir
Büyük Direniﬂ’e destek vermek için geçen
hafta ülkemize ziyarette bulunan Yunan Heyeti,
ülkelerine dönüﬂte bir bas›n toplant›s› düzenleyerek gözlemlerini aktard›lar. 2 Haziran günü
Atina Barosu’nda düzenlenen toplant›ya 23 örgüt, sendika ve kurumun temsilcileri de kat›larak
tecrite karﬂ› olduklar›n› ortaya koydular.
Toplant›da ilk sözü alan Atina Barosu Temsilcisi Av. Vasilis Papastergu, meslektaﬂ› olan Behiç Aﬂç›’n›n ve di¤er direniﬂçilerin sa¤l›k durumuyla ilgili bilgi verirken hücrelerin mimari ve hukuki yap›s›na da de¤indi.
Ortaö¤retim Elemanlar› Federasyonu OLME’den Pavlos Andonopulos
ise daha çok hücre ve tecrit politikas›n›n amaçlar› üzerine konuﬂurken,
orada gördükleri devrimcilerin kararl›¤›ndan ve direniﬂçi ruhundan etkilendiklerini vurgulad›. Sol Birlik Partisi Sinaspismos’tan Angelos Madadakis da, demokratik kurumlara yapt›klar› ziyaretler hakk›nda bilgi verdi.

Direniﬂ Memur Konfederasyonu Kurultay›n›n Gündeminde
Toplant›ya kat›lan di¤er örgüt temsilcilerinin konuﬂmalar›nda, hücrelerde ve d›ﬂar›da tecrite direnen Türkiyeli devrimcilerle dayan›ﬂman›n bir
görev oldu¤u vurgulan›rken, tüm demokratik kurumlara da heyetlere kat›lma ça¤r›s› yap›ld›. Ayr›ca, ADEDY'in (Tüm Yunanistan Memur Sendikalar› Konfederasyonu) ülke genelinde delegelerinin kat›ld›¤› 5. Kurultay’da ölüm orucu gündeme getirildi ve ö¤retmenler federasyonu temsilcisi, dayan›ﬂma ve deste¤in büyütülmesi ça¤r›s›nda bulundu.

Adana ve Hatay’da
sendika ve DKÖ’lerden ça¤r›

giriﬂimlere cevap vermesini istiyoruz" diye konuﬂtu.

Adana’da da 3 Haziran günü 49
kiﬂi ve kurumun imzas›yla tecrite
son ça¤r›s› yap›ld›. Aç›klama SES
ﬁube Baﬂkan› Dr. Mehmet Antmen
taraf›ndan okundu. Antmen, “Sorunun çözümü noktas›nda ad›m atmas›
gereken yetkili merciileri daha fazla
ölüm olmadan çözüm için yap›lan

Tecritin kald›r›lmas› için sendika
ve DKÖ’lerin ortak ça¤r›da bulunduklar› yerlerden biri de Hatay oldu.
3 Haziran günü SES Antakya ﬁubesi’nde yap›lan aç›klamada, tecritin
iﬂkence oldu¤una ve kald›r›lmas› gerekti¤ine dikkat çekildi.
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Hayat Epik Tiyatrosu Mustafa Bilgin, 6 Haziran 2006 / Cumhuriyet
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Bal›kesir'in Dursunbey ‹lçesi’ne ba¤l› Odaköy'de,
ﬁentaﬂ Madencilik’e ait kömür oca¤›nda 1 Haziran akﬂam› grizu patlamas› sonucu
17 madenci yaﬂam›n› yitirirken 5 iﬂçi de yaraland›. ‹ﬂçilere mezar olan madenden sadece 35 iﬂçi “canl›”
ç›kabildi. Her maden
cinayetinde oldu¤u
gibi analar, babalar,
eﬂler, o¤ullar ve k›zlar
oca¤›n önünde umutla bekleﬂtiler, bir canl› haberi daha
almak için nefeslerini tuttular, ancak bekledikleri haber gelmedi.

nin as›l kayna¤›n› oluﬂturan,
üzerinde oturduklar› kapitalizm ise asla suçlu de¤ildir bu
zihniyete göre.
‹ktidar 17 madencinin ölüsüne “tükürüyor”, ailelerine
hakaret ediyor. Yolsuzluk yapan bakanlar›na sahip ç›kt›¤›
gibi, “patronumu yedirmem” diyor, aç›lacak bir soruﬂturman›n
nas›l sonuçlanmas›
gerekti¤ini bugünden
dikte ettiriyor ve yönlendiriyor. Çünkü AKP, patronlar›n
iktidar›d›r. 3.5 y›ll›k iktidar› boyunca emekçilerden yana hiçbir icraat›
bulunmayan AKP hükümeti için 17
emekçinin ne de¤eri olabilir? Nas›lsa IMF programlar› uygulayarak
milyonlarca iﬂsiz yaratt›lar, 17 iﬂsiz
daha onlar›n yerini al›r ve ölüm s›ras›n› bekler!
Hilmi Güler’in bu aç›klamas›na
tepki gösteren D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam, bu sözlerin AKP iktidar›n›n halka ve emekçilere verdi¤i de¤eri özetledi¤ini ifade ederken,
ölümlerin nedenini, “çal›ﬂanlar›n
insanca çal›ﬂma koﬂullar›ndan yoksun b›rak›lmas› ve aﬂ›r› kar h›rs›”
olarak aç›klad›. Türk-‹ﬂ Bal›kesir ‹l
Temsilcisi Hüseyin Akyüz de, bakan›n daha inceleme yapmadan böyle
konuﬂmas›n›n “garipli¤ine” dikkat
çekti. Ayr›ca Dev Maden-Sen, Birleﬂik Metal-‹ﬂ baﬂta olmak üzere yap›lan aç›klamalarda, madenlerde
kazan›n kader olmad›¤› vurguland›.
Temel Haklar Federasyonu
ise, sorumlusunun patronlar, iktidar
ve kapitalist düzen oldu¤unu kaydederek ﬂunlar› belirtti:

Bir “patron cinayeti” daha;

17 Madenci Katledildi!

Adil Kuyucu, Muzaffer Ayd›n,
Halil Erdem, Ramazan Turhan, Ahmet Avc›, ‹dris Gülenç, Osman Afacan, ‹smail Alt›ntaﬂ, Salih Evcimen,
Ramazan ‹nci, Fehmi Karaca, Ali
‹nce, Sadettin Ery›lmaz, Özcan
Bayram, Ahmet Güneﬂ, Timuçin
Kaya ve Nuri Akça isimli madenciler, toplu cenazelerin ard›ndan köylerinde topra¤a verildiler.
‹smail Arslantaﬂ ile 19 yaﬂ›ndaki
Salih Evcimen, o gün iﬂe baﬂlam›ﬂlar, milyonlarca insan›n iﬂsiz oldu¤u
bu ülkede, iﬂ bulman›n sevinciyle
inmiﬂlerdi madene. Ahmet Avc›, geçen y›lki grizu patlamas›nda yaralanm›ﬂ, ama yine çaresiz madene inmek zorunda kalm›ﬂt›. Biliyordu
patronlar›n kâr h›rs›n›n yol açabilece¤i sonuçlar›. T›pk›, iki gün önce
eﬂine, yap›lan ölçümlerde yüksek
düzeyde metan gaz› ç›kt›¤›n› söyleyen ve bir yaﬂ›ndaki o¤lu ile vedalaﬂarak yerin alt›na inen Özcan Bayram gibi.

AKP’nin cinayete izah›:
“Ölümler ola¤and›r!”
17 madencinin ölümü bir kez daha patronlar›n daha fazla kâr h›rs›
için iﬂ güvenli¤ini bir yana b›rakmalar› ve sömürü düzeninin emekçilere hiçbir de¤er vermedi¤i gerçe¤ini hat›rlat›rken, daha hiçbir inceleme yap›lmadan AKP, ﬁentaﬂ Madencilik patronuna sahip ç›kt›.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-

17 madencinin katili;
patron ve AKP iktidar›d›r.
Kapitalist sistemde, iﬂçinin can güvenli¤i de¤il,
sermayenin güvenli¤i
esast›r.

n› Hilmi Güler, bunlar›n madencilikte olagelen kazalar oldu¤unu belirterek, “Maalesef, bu madencili¤in tabiat› icab› olabiliyor. Bu metan gaz›n›n ne zaman, nerede, nas›l
birikece¤i belli olmuyor” dedi. Tam
bir piﬂkinlik! Ayn› ﬂeyi, madenin sahibi ve Bal›kesir Ticaret Odas›
Meclis Baﬂkanvekili Erhan Ortaköylü de söylüyor; “ihmalimiz söz
konusu de¤il, madencilikte böyle
ﬂeyler oluyor” diyor. AKP ile patronun ayn› dili konuﬂmas› bir tesadüf de¤ildir. Emekçiye ayn› gözle bak›yorlar, ayn› sömürü sisteminden rant elde ediyorlar.
Bilim grizunun nas›l önlenece¤ini y›llard›r ortaya koymuﬂ, ama
AKP’ye göre olay “kader”! H›zl›
trende oldu¤u gibi! ‹nsan hayat›n›
hiçe sayan tam bir açgözlülük içinde emekçileri ölümün kuca¤›na atan
patronun hiçbir suçu yok! B›rak›n
bile bile cinayet gerçe¤ini “ihmal”
bile yok! Denetlemeyen, iﬂ güvenli¤ini sa¤lamayan iktidar zaten sudan
ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k! S›k›ﬂt›klar›nda
Tayyip ç›kar “madene inerken bana
m› sordunuz” der! Patronlar›n kâr
h›rs›n›n, iktidarlar›n patronlar›n ç›karlar›na göre tutum belirlemeleri28
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“O düzen ki bizi madenlerde öldürüyor, zehirli varilleriyle zehirliyor. Azg›nca sömürüp kan›m›z› içiyor. O düzen ki bizi öldürürken birilerini zengin ediyor. Bu kaza ad› verilen katliamlar›n, baﬂta AKP iktidar› olmak üzere tüm sorumlular›
hesap verilmelidir.”

Sorumlu patron ve AKP’dir
Madenlerde iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ gü-

venli¤i denetimlerini yapacak olan
hükümettir, “kader” diyen bakanl›kt›r. Ama bu iktidar için, Baﬂbakan
Erdo¤an’›n aç›kça söyledi¤i gibi,
öncelikle “iﬂyeri güvenli¤i”, yani
patronlar›n ç›kar›.
Bu nedenle -yasal hak olmas›na
karﬂ›n- iﬂçilerin örgütlenmesinin
önüne bin türlü engel ç›kar›l›r. ﬁentaﬂ Madencilik iﬂçileri de sendikas›zd›lar ve asgari ücret dolay›nda
bir ücretle çal›ﬂt›r›l›yorlard›. Özelleﬂtirmeler ve halk›n mücadelesini
ezmek için güvenlik güçlerini art›ran devleti “küçültme” ad›na denetim elemanlar›n›n say›s›n›n azalt›lmas›, yeterli donan›m› bulunmayan
madenlere ruhsat verilmesi, Maden
Mühendisleri Odas›'n›n denetim
yetkisinin dolayl› olarak ellerinden
al›nmas›; yaﬂanan ölümlerde do¤rudan pay sahibidir. ‹ktidar›n sorumlulu¤u elbette bunlarla bitmiyor.
Yeni ‹ﬂ Yasas›'na ba¤l› olarak ç›kar›lan yönetmeli¤e göre, madenlerde iﬂ güvenli¤i uzman› çal›ﬂt›rmak zorunlu. Ancak maden patronlar›, “ek masraf getirece¤i” gerekçesiyle bu yönetmeli¤e karﬂ› ç›kt›lar
ve yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesi
yaklaﬂ›k bir buçuk y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndan erteleniyor. Her y›l
en az iki kez yap›lmas› gereken denetimler, iki y›lda bir yap›l›yor, onlar›n da ne kadar göstermelik oldu¤u yaﬂananlarla ortada.

Grizu böyle patl›yor!
Madenlerde yaﬂanan ölümlerin
birço¤unun nedeni grizu patlamas›
olarak aç›klan›r. Oysa bugünkü teknoloji, metan gaz›n›n ölüm anlam›na gelmedi¤ini söylüyor. O zaman
bu grizu patlamas›n›n baﬂka nedenleri olmal›. Bir k›sm›n› yukar›da ifade ettik. Bal›kesir'de grizunun 17
emekçinin can›n› almas›n›n nedenlerini, ocakta incelemelerde bulunan Maden Mühendisleri Odas›’n›n
aç›klamas›ndan özetleyelim:
“Metan gaz›n›n patlama de¤erine ulaﬂmas›, havaland›rman›n yetersiz oldu¤unu göstermektedir... 5
ay önce yap›lan incelemelerde, ma-

Her sabah ölümün kuca¤›na yürür gibi inerler
madenlere. Her mesai “helalleﬂme”yle baﬂlar.
Eme¤in en ucuz oldu¤u, emekçiye hiçbir de¤erin verilmedi¤i tüm ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de madencilik ölümle koyun koyuna
yaﬂaman›n ad›d›r. Ama asla ne kaderdir, ne de
“kaza”. Egemen s›n›flar böyle gösterirler suçlar›n› gizlemek için. Mesele patronlar›n kâr h›rs›nda. Mesele; iktidarlar›n patronlar›n ç›karlar›na halel gelmemesi için denetimleri yapmamas›nda. Mesele; her ﬂey kâr içindir diyen kapitalizmin ac›mas›zca iﬂleyen çarklar›nda...
Ve bu çarklar Zonguldak ve ilçelerinde TTK
kömür ocaklar›nda 1955-2005 aras›nda 2 bin
658 emekçinin can›n› ald›, 318 bin 420 kiﬂiyi
çal›ﬂamaz hale getirdi. Emek yo¤un düﬂük ücretle çal›ﬂman›n, sendikas›zl›¤›n geçerli oldu¤u
özel sektör madencili¤inde ise, son üç y›lda
Aﬂkale, Ermenek, Küre, ‹skilip ve Gediz'de 57
madenci katledildi.
kina ve teçhizat ile elektrik donan›m›n›n, yeralt› kömür ocaklar› için
mevzuat ile belirlenen niteliklere
uygun olmad›¤› tespit edilmesine
karﬂ›n, gereken önlemler al›nmam›ﬂ
ve kazaya davetiye ç›kar›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca, bakanl›¤›n sa¤l›k ve güvenli¤i birinci derecede ilgilendiren
noksanl›klarla ilgili sadece para cezas› uygulamas› ve geçen sürede
eksikliklerin giderilip giderilmedi¤ini takip etmemesi de önemli bir
eksikliktir. ‹ﬂletmede son derece
zorlu üretim koﬂullar› ve yüksek grizu riski bulunmaktayken, deneyimsiz ve e¤itimsiz personelin istihdam
edildikleri belirlenmiﬂtir. Yine, iﬂletmede iﬂçilerin, örgütsüz, sendikas›z
olduklar› ve düﬂük ücretlerle çal›ﬂt›r›ld›klar› belirlenmiﬂtir.”
Cinayet iﬂte böyle haz›rland›.
Ve daha fazla madenci ölümü
için, AKP Hükümeti ﬂimdi de, Maden Yasas›’nda yap›lacak de¤iﬂiklikle baz› madenlerin denetimini
hiçbir teknik-eleman donan›m› bulunmayan ‹l Özel ‹dareleri’ne devretmeye haz›rlan›yor. Maden Mühendisleri Odas›, bu düzenlemeden
duydu¤u kayg›y› dile getiriyor. Ancak iktidar›n böyle bir kayg›s› hiç
yok. O ne konunun uzman› meslek
odalar›n›, ne sendikalar›, ne de madencileri dinlemiyor. O sadece patronlar› ve IMF’yi dinliyor.
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Madencilik, çal›ﬂma koﬂullar›n›n
en a¤›r ve kötü oldu¤u, sömürünün
en yo¤un oldu¤u sektördür. TTK iﬂletmelerinin yan›s›ra, son y›llarda
artan özel madencilik iﬂletmelerinde ise, bu durum daha da katlanmaktad›r. “Madencilikten devletin
elini çekece¤iz” diyen özelleﬂtirmeci iktidarlar ise patronlar›n azg›nca
sömürüsü ve madencilerin sa¤l›¤›n›
hiçe saymalar›na bilerek göz yummaktad›rlar. Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’n›n 44 ildeki yeralt› ve yerüstü madeninde yap›lan
incelemeyi yans›tan ﬂu verileri dahi,
ölümleri aç›klamaya yeterlidir.
772 iﬂletmeden yaln›zca 47 tanesi kurma iznine ve yaln›zca 87 tanesi iﬂletme belgesine sahip. 469 iﬂyerinde iﬂçilerin sa¤l›k raporlar› tutulmuyor ve “A¤›r ve Tehlikeli ‹ﬂler
Yönetmeli¤i”ne uyulmuyor. 428 iﬂyerinde periyodik sa¤l›k gözetimleri yap›lm›yor. ‹ﬂçilere genel çal›ﬂma
ﬂartlar›yla ilgili e¤itim verilmeyen
iﬂyeri say›s› ise 222'yi buluyor.
Bu tablo ve yaﬂanan iﬂ cinayetleri, yo¤un emek sömürüsü; patronlar›n neden iﬂçilerin örgütlenmelerini
engellemeye çal›ﬂt›¤›n›, iﬂten at›lma
nedenlerinin baﬂ›nda neden sendikalaﬂman›n geldi¤ini, AKP iktidar›n›n sendikalaﬂma önündeki engelleri kald›rmada neden isteksiz davrand›¤›n› aç›klamaktad›r.

nusu olmuﬂtur. Buna ra¤men sendikal
mücadele kesintisiz
sürmüﬂtür. Sendikalar›n eridi¤i dönemler ise, daha çok

Yetki kayb› sonuçtur!
Sendikalar›n 15 May›s’ta Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'na üye say›lar›n› teslim etmeleri
ile, E¤itim-Sen'in “yetkiyi” Türk
E¤itim-Sen’e kapt›rd›¤› ve 139 bin
500 olan üye say›s›n›n yaklaﬂ›k 125
bine düﬂtü¤ü anlaﬂ›ld›.

sendikal cephede yaﬂanan “krizlerin” belirledi¤i dönemlerdir. Bu
“krizlerin” kayna¤›nda ise; burjuvazinin ideolojik sald›r›lar› karﬂ›s›nda
net bir duruﬂ sergilenememesi, s›n›flar çat›ﬂmas› gerçe¤inin bir yana
b›rak›larak “uzlaﬂmac›l›¤a” yönelinmesi gibi nedenler olmuﬂtur.

‹ktidar›n örgütlenme düﬂmanl›¤›
“Erime”nin nedenleri
Yetkinin kaybedilmesi bir sonuçtur. Bu sonuçta nesnel nedenler
oldu¤u gibi subjektif nedenler de
belirleyici bir rol oynam›ﬂt›r. Nesnel nedenlerden baz›lar› ﬂöyledir:
1- AKP iktidar›n›n ilerici sendikalar› bask› alt›na alma politikas› ve
bunun özellikle E¤itim-Sen’de somutlanmas›. Tek tek üyeler üzerinde artan bask›lar, sürgünler ve kapatma davas› bunun örnekleridir.
2- Estirilen ﬂovenizm rüzgar›.
Kapatma davas›na gerekçe yap›lan
“anadilde e¤itim” maddesi ve bu
çerçevede yaﬂanan tart›ﬂmalar›n, tabanda, ﬂovenizmin körüklendi¤i bir
ortamda gerici tutumlara neden olmas› ve bu durumun yolaçt›¤› istifalar. E¤itim-‹ﬂ, bu zeminde E¤itimSen’den ayr›lanlarca kuruldu.
3- ‹ktidar›n kadrolaﬂma politikas›n› en yo¤un e¤itimde sürdürmesi
ve bizzat e¤itimcileri Türk E¤itimSen’e kanalize etmesi.
Bunlara düzen cephesinden daha
birçok gerici uygulamay› eklemek
mümkündür. Ancak bugün ortaya
ç›kan tablo sadece iktidarlar›n bask›lar›yla, oligarﬂik sistemin gerici
politikalar› ile aç›klanamaz. Böyle
olsayd›, tarih boyunca hiçbir sendikal örgüt yaﬂayamazd›. Aksi s›n›flar
mücadelesinin diyalekti¤ine ayk›r›d›r. Sendikal mücadelelerin karﬂ›s›nda her zaman patronlar›n ve onlar›n devletlerinin bask›lar› sözko-

E¤itim-Sen’de yaﬂananlara da
bu gerçekler ›ﬂ›¤›nda bak›lmal›d›r.
Yetki kayb› bir sonuçtur. Devrimci
memurlar mücadelesinin her zaman
en ön saflar›nda yeralan e¤itim
emekçileri, bu misyonlar›n› sürdürme ve yükseltme kararl›l›¤› taﬂ›yorlarsa, öncelikli olarak bu sonuca
yolaçan subjektif nedenleri irdelemelidir. Geçen hafta yap›lan ﬂube
baﬂkanlar› toplant›s› bu noktada bir
ad›md›r, ancak tüm üyeleri bu tart›ﬂmaya katacak mekanizmalar yarat›lmad›¤›nda, tam da bu sonuca
yol açan nedenlerden biri olan;
“üyeleri karar mekanizmalar› d›ﬂ›nda tutma, dayatmac›l›k” sürdürülmüﬂ olur.
E¤itim-Sen’in neden üye kaybetti¤inin cevab›n› ararken, bir genel merkez yöneticisi “Türk E¤itimSen’in sahte üye yapt›¤›n›” söylüyordu. Olabilir! Ancak durum bu
ﬂekilde izah edilemez. Mevcut yönetim anlay›ﬂ›na dönülmelidir. E¤itim-Sen’de yaﬂananlarla, KESK tart›ﬂmas› birçok yönüyle ortakt›r. Ayn› anlay›ﬂ›n yönetti¤i KESK’e eleﬂtirilerimiz biliniyor. Bunlar›n tümünü s›ralamayaca¤›z, sadece bu sonucu ortaya ç›karan temel nedenlerden baz›lar›n› ifade edelim ﬂimdilik:
1- Yönetimi elinde bulunduran
reformizmin düzeniçi politikalar›.
Bu politikalara yön veren kuﬂkusuz
ki, sendikac›l›k anlay›ﬂ›d›r. Bu anla30
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y›ﬂ, devrimci de¤ildir, s›n›f ve kitle
sendikac›l›¤› perspektifi ile politikalar üretmemiﬂtir. Örgütü bir
“STK” anlay›ﬂ›yla yönetmiﬂ, devrimci politikalardan uzak durmuﬂ,
bu yönde baﬂta Devrimci Memur
Hareketi olmak üzere, devrimci memurlar›n uyar›lar›n› dinlememiﬂtir.
2- Oligarﬂinin sald›r› ve dayatmalar› karﬂ›s›nda istisnalar› d›ﬂ›nda
geri ad›m atmak, düzenin kabul
edebilece¤i s›n›rlara çekilmek esas
al›nm›ﬂt›r. En büyük geri ad›m, grev
ve T‹S hakk›n› yoksayan memur
sendikac›l›¤› oyununa ortak olmakt›. Ana dilde e¤itim maddesinin tüzükten ç›kar›lmas› ise, E¤itim-Sen
özgülündeki en önemli geri ad›mlardan biri olmuﬂtur.
Tüm bunlar do¤ald›r ki, mücadeleci de¤il diyalogcu sendikac›l›¤›n prati¤idir. Bir baﬂka deyiﬂle,
kaybedilen “yetki”de oligarﬂinin
çizdi¤i s›n›rlar ne ise, orada kal›nm›ﬂt›r. Düzenle çat›ﬂma yerine uzlaﬂma tercih edilmiﬂtir. Bu s›n›rlar,
elbette ki, oligarﬂik iktidar›n emekçilere yönelik politikalar›n› meﬂrulaﬂt›racak s›n›rlard›r. T‹S hakk› olmayan sendikac›l›¤a ortakl›k ve bu
çerçevede (pratik hiçbir hükmü olmayan) hükümetle “toplu görüﬂmelere” kat›lmak, tam da buna hizmet
etmiﬂtir. Sözde ne denilirse denilsin,
bütün uyar›lara ra¤men kalk›lmayan o masa, e¤itim emekçilerinin
“yetkili sendikaya” yönelimini de¤il, tersi sonucu yaratm›ﬂt›r. Çünkü,
emekçiler “T‹S, grev hakk› için
mücadele”yi tavsatan ve kendini
avutmaya dönüﬂen “yetki”nin ne iﬂe
yarad›¤›n› pratik olarak göremedikleri gibi, hedefsizleﬂtirilmiﬂlerdir.
Hükümetle oturulan masadan kalk›ﬂta yap›lan “radikal” aç›klamalar›n alt›n›n doldurulmamas› ise,
umutsuzlu¤u derinleﬂtirmekten baﬂka hiçbir iﬂe yaramam›ﬂt›r.
Kapatma davas› karﬂ›s›nda tak›n›lan tutum ise, E¤itim-Sen aç›s›ndan en önemli “k›r›lma noktas›”d›r. Oligarﬂinin bu politik sald›r›s› karﬂ›s›nda, ayn› kararl›l›kta politik bir karﬂ› koyuﬂ gösterilmemiﬂtir.
Kendisi böyle bir radikal, meﬂru
mücadeleyi göze alamayan yönetim,

grupçu yaklaﬂ›mla, böyle
bir sald›r› karﬂ›s›nda E¤itim-Sen’i ayakta tutan dinamiklerin önerilerini
reddetmiﬂ, ‘manevralardan’ medet ummuﬂtur.
Sonuçta; bir yan› teslimiyete öteki yan› yasal de¤iﬂikliklerle yap›lan manevraya dayanan tüzük
de¤iﬂikli¤i ve protestoculukla geçiﬂtirilmiﬂtir. Yönetim; kitlenin örgütüne sahip ç›kmas›na de¤il, AB sürecine güvenmiﬂtir. Sonuçta topyekün direniﬂ örgütleyerek süreci tersine çevirme
olana¤› varken, oligarﬂi sald›r›daki
amac›na ulaﬂm›ﬂt›r.
E¤itim emekçilerine yönelik
MEB genelgelerine, GSS’ye vb.
karﬂ› mücadelede de beklentilere
cevap verilememiﬂtir.
3- Düzenle çat›ﬂma yerine uzlaﬂma tercih edilmiﬂtir, dedik. “Çat›ﬂ›l›yor” görünen birçok nokta ise esasen AKP hükümetinin gerici uygulamalar›d›r. Elbette E¤itim-Sen gericili¤in karﬂ›s›nda olacakt›r. Ancak
burada da, saf›n› devrimci bir bak›ﬂla belirleyememiﬂ, oligarﬂi içi iktidar kavgas›n›n ürünü olan laik-anti
laik çat›ﬂmas›nda oldu¤u gibi, objektif olarak “laik cephe” denilen
düzen güçleriyle paralelleﬂilmiﬂtir.
4- Üyelerini e¤itmemiﬂ, bilinçlendirmemiﬂtir. Örne¤in ﬂovenizm
karﬂ›s›nda böyle bir e¤itime tan›k
olmad›k. Genel olarak hiçbir konuda ›srarl› bir e¤itim, kitleyi bilinçlendirme yoktur. ﬁu bu kampanya
dahilinde yap›lan üç beﬂ toplant›
“e¤itim” gibi yans›t›lm›ﬂt›r. Reformizmin kitleye gitmeme, e¤itmeme
anlay›ﬂ›n›n alt›nda, kendine, ideolojisine güvensizli¤i yatar. Bu güvensizlik; gerici zeminde ortaya ç›kan
E¤itim-‹ﬂ’e karﬂ› ideolojik mücadeleyi dahi yürütmemiﬂtir. Bu anlay›ﬂ
sürdürülürse, “neden eriyoruz” sorusu tüm kitleyi kapsayacak ﬂekilde
tart›ﬂ›lmayacak, “korkunun ecele
faydas›” umulacak demektir.
5- Kitle karar mekanizmalar›n›n
d›ﬂ›nda tutulmuﬂ, reformist yönetimin kararlar› dayat›lm›ﬂt›r. Do¤al-

Düzenin fiili, politik barikatlar›,
kendi gücüne, emekçilere güvenen, meﬂrulu¤una inanan militan bir mücadele anlay›ﬂ›yla
aﬂ›l›r. E¤itim emekçileri kendilerini “temsil yetkisini” ancak
böyle bir sendikaya teslim eder.
As›l olarak kazan›lmas› gereken
“yetki” de budur.

d›r ki, bu anlay›ﬂ›n iﬂyerleri ile, kitle ile ba¤lar› da karar tebligatlar› ve
üye yap›m› ile s›n›rl›d›r. ‹ﬂyerleri temelinde örgütsel faaliyeti geri plana
itilmiﬂtir. Örgütleme yerine “üye
yap›m›” kavram›n› bilinçli kulland›¤›m›z› belirtelim. Genel Merkez yöneticileri de böyle bir sendikac›l›¤›
içselleﬂtirmiﬂ olacak ki, bu faaliyetlerini “üyeleme” diye adland›rd›klar›na tan›k olunmuﬂtur. Devrimci bir
bak›ﬂla örgütleme yapmayan, sendikal faaliyeti ve emekçilerle iliﬂkisini üye yaz›m›na indirgeyen anlay›ﬂ›n “üyeledi¤i” insanlar›n sendikal
faaliyetten uzak durmas› kadar do¤al ne olabilirdi? Sald›r›lar ve gericilik dalgas›ndan, örgütlenmeyen
bu kesimlerin ilk olarak etkilenmesi
de anlaﬂ›l›r bir durumdur.
6- Halk›n birçok kesiminin sorunlar›na ve mücadelelerine karﬂ› duyars›z kal›nm›ﬂt›r. Hatta, KESK’e ba¤l›
di¤er sendikalara karﬂ› dahi görülmüﬂtür bu duyars›zl›k. Tersinden, di¤er KESK sendikalar› da E¤itimSen’e sald›r›larda bu tutumun içinde
olmuﬂlard›r. Bu duyars›zl›k, hapishanelerdeki ölümlere “bana ne” demekten gecekondulara, iﬂçi direniﬂlerine
dönüp bakmamaya kadar uzanmaktad›r. Ki, bu çizgi “Demokratik Türkiye mücadelesi”nden sözetse de, AB
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demokrasisi d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂ ve hak ve özgürlükler
mücadelesinde olmas› gereken yeri almam›ﬂt›r.
7- Fiili meﬂru, militan
eylem ve mücadele hatt›
terk edilmiﬂtir. Düzeniçi,
“ak›ll›” olunursa, kitleselleﬂilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Ancak yan›lg› ortadad›r. Memur sendikalar›n›n kitleselleﬂmesinin, meﬂru militan bir mücadelenin
ürünü oldu¤u görmezden gelinmiﬂ,
yoksay›lm›ﬂt›r. Bu noktada ortaya
ç›kan “boﬂluk” ise, “mücadele” ve
“meydanlarda olma” ad›na, neredeyse “kadro eylemine” dönüﬂen
bas›n aç›klamalar›yla doldurulmuﬂtur. Sonuç al›c› eylemler örgütleme
yerine sürekli ve etkisiz “bir ﬂeyler”
yapma, ama gücü ve misyonuyla k›yasland›¤›nda hiçbir ﬂey yapmama
politikas› izlenmiﬂtir. Reformist
sendikac›l›¤›n eylemlerde kitlenin
radikalizminin, barikatlar› aﬂarak
hedefine yürüme kararl›l›¤›n›n karﬂ›s›na kendisinin barikat oldu¤unun
say›s›z örne¤i vard›r.
8- Yönetimde temsil edilen hakim anlay›ﬂ, grupçu tav›rla, kendinden olmayanlar› birçok noktada mekanizmalardan d›ﬂlam›ﬂt›r. Özellikle devrimci e¤itim emekçilerinin
tasfiyesine çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Devrimci Sendikac›l›k Tek Yoldur
Mevcut durumu ortaya ç›karan
birçok ﬂey daha s›ralanabilir, devrimci memurlar tüm bunlar› elbette
masaya yat›racaklard›r...
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
politik, ekonomik sald›r›lar› karﬂ›s›nda güçlü bir barikat olacak bir
sendikay› yaratmak mümkündür.
Bunun yolu, en baﬂta örgütü bugüne
getiren reformist anlay›ﬂla hesaplaﬂmaktan geçmektedir. E¤itim-Sen’in
önünde iki seçenek yoktur. Sald›r›lar karﬂ›s›nda sars›lmayan, emekçilerin haklar›n› söke söke alan, T‹S
ve grev hakk›na sahip sendikan›n
önünü açacak mücadeleyi örgütleyecek olan sadece devrimci sendikac›l›k anlay›ﬂ›d›r.

15-16 Haziranlar’› yaratma görevi

melidir. Ancak “halka ﬂudur” demek de yetmiyor.
Örne¤in iﬂten atmalar›
alal›m. ‹ﬂten at›lan iﬂçi,
kazanma bilinci ve iradesine sahip de¤ilse, o
yak›c› sorun onu harakete geçirmeye
yetmemektedir. Nitekim, solun iﬂçi
s›n›f›na iliﬂkin tüm tahlilleri bu tür
noktalarda dönüp durmaktad›r. Onlarca konuda “ﬂu sald›r› halkad›r”
vb. denildi¤i biliniyor. O sorunlar›n
yak›c›l›¤› konusunda kimsenin bir
ﬂey dedi¤i yoktur, hatta iﬂçiler de
hangi sald›r›n›n ne getirece¤ini ﬂu ya
da bu biçimde görüyor. ‹ﬂçilere kazanma bilinci ve iradesini kazand›racak olan en baﬂta sendikalard›r, s›n›f›n içinde çal›ﬂma yürüten devrimci
iﬂçilerdir.

Bu iniﬂin ç›k›ﬂ› nas›l olur?
‘15-16 Haziranlar’› yaratmak’; halk›n tüm kesimleri ve
hayat›n her alan› için geçerlidir. Tariﬂ’i yaratan iﬂçi
s›n›f›yla Gazi’de ayaklanan yoksullar›, 1990 direniﬂlerini
yaratan memurlar›, Nisan direniﬂlerinin gençli¤ini ayn›
hedefe yönlendirmektir, faﬂizmin karﬂ›s›na dikmektir
15-16 Haziran büyük iﬂçi direniﬂi, iﬂçi s›n›f› tarihindeki tarihsel yerini korumaya devam ediyor. Sadece
her y›l dönümünde de¤il, çeﬂitli vesilelerle yap›lan göndermelerde bu
gerçe¤in alt› çizilir. O iki günde aya¤a kalkan iﬂçi s›n›f›n›n “yak›c›” gücü sendikalar taraf›ndan ço¤unlukla
bir “nostalji” olarak an›l›rken, bugün
15-16 Haziranlar’› yaratman›n çok
daha elzem bir sorumluluk oldu¤unun üzerinden atlan›r. ‹ﬂçi s›n›f›na
yönelik sald›r› bugün daha m› azd›r?
Aksine daha fazlad›r. Örne¤in, o gün
sadece D‹SK’i hedefleyen tasfiye
yasas›n›n benzeri yasalar tüm sendikalar›, iﬂçisi memuru ile tüm emekçileri ve haklar›n› hedef alarak gündeme getiriliyor. Ancak b›rak›n böyle bir direniﬂin yarat›lmas›n›n gündeme al›nmas›n›, herhangi bir direniﬂ de gösterilmiyor. Bunun elbette;
sendikac›l›k anlay›ﬂ›ndan s›n›f bilincindeki gerilemeye, emperyalizmin
ideolojik kuﬂatmas›ndan solun güçsüzlü¤üne birçok nedeni vard›r.
Baﬂl›kta sordu¤umuz soru da burada anlam›n› bulmaktad›r. Bu iniﬂin
ç›k›ﬂ› nas›l olur? ‹ﬂçi hareketi hangi
anlay›ﬂla, hangi dinamiklerle 15-16
Haziran günlerine dönebilir?
Bu sorular›n cevab›, 15-16 Haziran’› yaratan ve onu ay›rt eden özelliklerine bakmay› gerektirir.
Ancak buna geçmeden 15-16 Haziran günlerine dönmenin bir tekrar
olmad›¤›n› ifade etmeliyiz. Zira, o
günden bu yana yaﬂanan süreç, hem
karﬂ›-devrim, hem devrim aç›s›ndan
bütün olarak geldi¤i düzey, 15-16
Haziran’› her aç›dan aﬂm›ﬂt›r. Ta-

riﬂler, Gaziler yaﬂanan, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin daha da
bütünleﬂti¤i bir ülkede, örgütlenmede, mücadelede, ideolojik ﬂekilleniﬂte, direniﬂte hayat yeni görev ve biçimler getirmiﬂtir.
Bu nedenle “15-16 Haziranlar’›
yaratmak”, halk›n tüm kesimleri ve
hayat›n her alan› için geçerlidir. Örne¤in “15-16 Haziranlar’› yaratmak”; Tariﬂ’i yaratan iﬂçi s›n›f›yla
Gazi’de aya¤a kalkan yoksullar›,
1990 direniﬂlerini yaratan memurlar›, Nisan eylemlerine imza atan
gençlerimizi ayn› hedefe yönlendirebilmektir. O günden örneklersek; faﬂizmin bask› yasalar›n›n karﬂ›s›na
dikebilmektir.

15-16 Haziranlar’›n
önündeki engellere karﬂ›
mücadele etmeliyiz
15-16 Haziran; iﬂçileri harekete
geçirecek halkan›n yakalanabilmesinin örne¤idir. O gün için halka, iﬂbirlikçi Türk-‹ﬂ’in karﬂ›s›nda önlerinde
duran bir alternatifin yokedilmesi olmuﬂtur. ‹ﬂçiler, kazanma bilinci ve
iradesi ile örgütlenme haklar›na sahip ç›km›ﬂlard›r.
Bugün iﬂçi s›n›f›n›n çok daha
kapsaml› bir sald›r› dalgas› alt›nda
oldu¤u sadece devrimcilerin de¤il,
sendikalar›n da ortak tespitlerindendir. IMF yasalar›, her türlü sendikalaﬂma faaliyetinin iﬂten atmalarla
karﬂ›lanmas›, özelleﬂtirmeler vb...
Her ﬂeyden önce, iﬂçileri harekete geçirecek halka do¤ru tespit edil32
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15-16 Haziran; iﬂçilerin taban
örgütlenmelerinin ürünüdür.
Sendikalar, bu tür örgütlenmelere
öncülük etmeyi b›rak›n, önünde bilinçli olarak engel olmaktad›rlar. Bürokratlaﬂan sendikac›l›ktan bugün
için baﬂka bir ﬂey beklenemez elbette. Statülerini sarsacak böyle bir geliﬂmeyi istemezler.
O gün 1500 iﬂçinin çal›ﬂt›¤› Türk
Demir Döküm’de D‹SK’li bir iﬂçi
temsilcisi, iﬂçilerle toplant›da ﬂöyle
diyordu: “Devrimci sendikalar tabandan idare edildi¤i için karar tabandan veriliyor. Burada kardeﬂlerim karar› bizler vermeliyiz. Bizler
de Demir Döküm iﬂçileri olarak karar verdik ve ant içtik."
Bugün D‹SK’in örgütlenmesinin,
bürokratizmde di¤erlerinden aﬂa¤›
kal›r bir yan› var m›? Çünkü, devrimci sendikac›l›k yerine ‘ça¤daﬂ
sendikac›l›¤a’ b›rakm›ﬂt›r. Bu noktada sorumluluk devrimci iﬂçilerindir.
Sendikalar›n mevcut durumu gözönüne al›nd›¤›nda, iﬂçi s›n›f›n› örgütleyecek, bilinçlendirecek örgütlenmenin fabrikalarda yarat›lmas›n›n
1970’lerden daha yak›c› bir sorun
oldu¤u aç›kt›r.
15-16 Haziran; ilk iﬂçi hareketlerinin ortaya ç›kt›¤› 1800’lerin ‹ngiltere’sinde ‘Ya Ekmek Ya Kan’
pankartlar›yla yürüyen iﬂçilerin kararl›l›k ve cüretine sahiptir. O y›llar-

da ekmek için gerekti¤inde kan dökmenin zorunlulu¤unu gören iﬂçi s›n›f›n›n yaratt›¤› sendikalar›na 1970’lerin Türkiyesi’nde “ölümüne” sahip
ç›kmalar›d›r.
Bu cüret ve kararl›l›¤›n dinamikleri iﬂçi s›n›f› içinde bugün de mevcuttur. Öncülük yap›ld›¤›nda çat›ﬂmaya haz›r bir öfke, özellikle son
y›llarda birikmiﬂtir.
15-16 Haziran; s›n›f bilincine
sahip, politikleﬂmiﬂ bir iﬂçi kitlesinin
eseridir.
‹ﬂçi s›n›f› hareketinin önündeki
en önemli engellerin baﬂ›nda, ekonomizmin geldi¤i bilinir. Engels,
1870’lerde ‹ngiliz iﬂçi hareketi için
bu belirlemeyi ﬂöyle yap›yordu: "‹ngiliz ‹ﬂçi hareketi bugün ve bir dizi
y›ldan beri ümitsizce ücret ve iﬂ zaman›n›n k›salt›lmas› için grevler dar
çemberi içinde dönüp duruyor, hem
de propaganda ve örgütlenmenin geçici çaresi ve arac› olarak de¤il de
tersine hedef olarak.”
Bu çemberin içine gönüllü olarak
giren sendikalar, bugün s›n›f mücadelesini yükseltme, bu mücadeleyi
s›n›f›n iktidar›na kanalize etme gibi
devrimci düﬂünceleri b›rak›n, kelimenin tam anlam›yla ekonomik mü-

cadele dahi yürütmemektedirler. Ücret sendikac›l›¤› gelebilece¤i en geri
noktas›na gelmiﬂ, t›kanm›ﬂt›r.
Örgütlenme hakk› için aya¤a kalkan iﬂçi, salt ekonomik temelde düﬂünen iﬂçi de¤ildir. Karﬂ›m›zda politikleﬂmiﬂ bir iﬂçi kitlesi vard›r. Bugün ise, apolitikleﬂme düzenin politikalar› ile ciddi boyutlardad›r. Ancak tek baﬂ›na “suçlu düzendir” demek mevcut durumu aç›klamaz. Elbette burjuvazi her zaman s›n›f bilincini yoketmek, apolitikleﬂtirmek,
“ekmek mücadelesi” ile bo¤mak isteyecektir iﬂçileri. Bunun karﬂ›s›nda
barikat olmas› gereken sendikalard›r.
Oysa, sendikalar›n bunu k›racak bir
politika izlemeleri bir yana, tam tersine apolitikli¤i çeﬂitli biçimlerde
körükledikleri bir gerçektir. Bu ülkede yaﬂanan her sorunun, halk›n tüm
kesimlerine, yan›baﬂ›ndaki fabrikaya yönelik sald›r›lar›n kendisini de
ilgilendirdi¤i gerçe¤ini kavratan bir
bilinçlendirme faaliyetinin -istisnalar› d›ﬂ›nda- yürütülmedi¤i aç›kt›r.
“S›n›f ç›karlar›” yerine, bireyin ç›karlar› aﬂ›lanmaktad›r iﬂçiye. Sloganlardan, iﬂçilerin e¤itimine kadar
kopkoyu bir apolitizm hakimdir.
Apolitizme karﬂ› mücadele, ayn› zamanda s›n›f›n içindeki çarp›k düﬂün-

ce ve küçük-burjuva kültüre karﬂ›
mücadeledir.
Sloganlardan, bu çarp›k kültürün
nas›l yans›d›¤›na bakal›m. Kapitalizmin pespaye kültürünün bir yans›mas› olan “Bizi Satan› Biz de Satar›z” sloganlar› birçok eylemde at›l›yor. “SEKA vatand›r” diyor, ertesi
günü sat›yor. S›n›f›n öfkesini, bilincini yans›tacak sloganlardan özellikle kaç›l›yor.
O gün Otosan iﬂçilerinin pankartlar›nda yazan "Bütün Kininiz ‹ﬂçilere
mi?", "Savaﬂ baﬂlad›" sloganlar›n›
düﬂünün, bir de D‹SK’in 2005 1 May›s’›ndaki utan›lacak pankartlar›n›;
iﬂçiye “fabrikas›n› sevmesi” ö¤ütleniyor. Ne iﬂçi, ne de sendika için
kavramlar›n, s›n›f›n öneminin kalmad›¤›n›n yans›malar›d›r bunlar.
15-16 Haziranlar’› yaratacak dinamikler yakalanacaksa, öncelikle
üzerinde durulmas› gereken ciddi bir
ideolojik, kültürel mücadeledir. ‹ﬂçinin kazanma bilinci ve iradesiyle donanmas›, umutla aya¤a kalkmas› da
buradan geçiyor.
1980 Cuntas› ve özellikle 1990
sonras› ad›m ad›m öldürülen iﬂçi s›n›f› bilinci ve ruhu böyle canlan›r.

ziran’da iﬂyerlerinden ç›karak yürüme karar›n›n alt›ndaki as›l imza,
D‹SK üst yönetiminin de¤il, iﬂçilerindi. Ki, 15-16 Haziran’›n en ay›rdedici yanlar›ndan biri olacakt›. Türk-‹ﬂ yönetimi D‹SK’e yönelik bu sald›r›n›n iﬂbirlikçisi durumunda olmas›na karﬂ›n, karar›n fabrikalarda al›nmas› nedeniyle, Türk-‹ﬂ üyesi iﬂçiler de direniﬂin içinde yerald›lar.
15 Haziran 1970 sabah› ‹stanbul, Kocaeli, Ankara ve ‹zmir'in caddeleri binlerce iﬂçinin öfkeli, kararl› ad›mlar›yla sars›ld›. ‹ﬂçiler ertesi
günü Taksim'de birleﬂme karar› ald›lar. 16 Haziran sabah› Kocaeli,
Gebze, ‹stanbul Kartal, Levent, ﬁiﬂli, Bak›rköy, Topkap›, Gaziosmanpaﬂa, Eyüp, Silahtar'daki fabrikalardan nehirler gibi iﬂçiler ak›yordu Taksim’e. Taksim’e ç›kan tüm yollar asker ve polis barikatlar›yla kesildi.
Barikatlar›n bir k›sm›, çat›ﬂmas›z aﬂ›l›rken, birço¤unda çat›ﬂma ç›kt›. ‹ﬂçiler, taﬂlarla, sopalarla, yumruklar›yla ve öfkeleriyle yürüdüler barikatlar›n üzerine. Çat›ﬂmalar sonunda üç iﬂçi ve bir polis öldü. Çat›ﬂmalar sürerken, gelecek deste¤in önünü kesmek için vapur seferleri iptal
edildi, köprüler geçiﬂe kapat›ld›. Baﬂbakan Demirel’in “ayaklanma”
dedi¤i o iki günde, iﬂçilerin kararl›l›¤› sadece iktidar› korkutmam›ﬂt›, bu
militanlaﬂmadan ürken D‹SK yöneticileri radyolardan direniﬂi bitirmek
için ça¤r› yapsa da, bir kez aya¤a kalkm›ﬂt› emekçiler.
‹ktidar yasay› geri çekmek zorunda kald› ve iﬂçiler, iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesi ve örgütlenmesi üzerinde oynanmak istenen oyunu bozdu.

Barikatlar› y›kan yürüyüﬂ
ﬁubat 1967’te kurulan D‹SK, Amerikanc› sendikac›l›¤› benimseyen
Türk-‹ﬂ’ten umudunu kesen iﬂçi s›n›f› için k›sa sürede çekim merkezi olmuﬂtu. Sermaye iktidar› D‹SK’in önünü kesmek için, “sendikalar›n Türkiye çap›nda faaliyeti için iﬂkolunda çal›ﬂan sigortal› iﬂçilerin en az üçte birini üye yapmas› zorunlulu¤u” getiren bir de¤iﬂikli¤i gündeme getirdi. Çal›ﬂma Bakan› Seyfi Öztürk’ün "yak›nda D‹SK'in can›na ot
t›kanacak" diye ilan etti¤i, 274 ve 275 Say›l› Kanunlardaki de¤iﬂiklikle hedeflenen D‹SK’ti. D‹SK’in kampanyas›n›n tasar›n›n meclise getirilmesini engelleyememesi üzerine, “taban” konuﬂmaya baﬂlad›. Fabrikalarda al›nan kararlar, 14 Haziran’da D‹SK karar›na dönüﬂtü. 15 Ha33
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“ﬁiddete Hay›r!”›n
Tekelci ‹kiyüzlülü¤ü
‹ﬂbirlikçi tekelci burjuvalar, “ﬂiddete”, “lümpenleﬂmeye” karﬂ› kampanya açm›ﬂlar. Duy da inanma! Vatan Gazetesi’nden Yavuz Semerci’nin köﬂesinde birkaç gün üst üste
yazd›¤›na göre, art›k televizyonlarda
“ﬂiddet içeren dizilere” reklam vermeyeceklermiﬂ.
Koç Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mustafa Koç ﬂöyle demiﬂ:
"Biz topluluk olarak konuya sosyal sorumluluk perspektifinden bak›yoruz. Gençlerimizi lümpenleﬂtiren,
lümpenleﬂtirmeye özendiren ﬂiddet
içerikli dizilerde toplulu¤umuza
ba¤l› kuruluﬂlar›n reklam vermeme
yaklaﬂ›m›n› bir kez daha sözlü olarak teyit etmek isterim." (Vatan, 4
Haziran 2006)
Koç’un ard›ndan Sabanc›, Eczac›baﬂ›, Zorlu Holding, Fortis Bank,
Anadolu Holding de s›raya girip
“ﬂiddet içeren dizilere” ne kadar da
karﬂ› olduklar›n› beyan etmiﬂler.
Demek ülkemizdeki tüm bu ﬂiddet, tüm bu lümpenleﬂme, bu mafyalaﬂmalar, bu Çatl›lar, hepsi, her ﬂey
bu mümtaz “iﬂadamlar›”n›n d›ﬂ›nda,
onlardan habersiz olmuﬂ.
Birkaç hafta önce de “dünya silahs›zlanma günü” vesilesiyle böyle
aç›klamalara tan›k olmuﬂtuk.
Malum, “ﬂiddet içeren dizilerin
gençlerimizi özendirdi¤i” tezi, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinden sonra
çok revaçta bir görüﬂ haline geldi.
Sanki “milat”; neredeyse her ﬂeyi
Kurtlar Vadisi’yle aç›klayacaklar.
Liselerde çocuklar›m›z birbirini mi
öldürüyor; aç›klama haz›r: “Kurtlar
Vadisi’ne özeniyorlar”. Sauna çetesi
mi ortaya ç›kt›; “Kurtlar Vadisi gibi
örgütlenmiﬂler”. Mafya çeteleri cinayet mi iﬂledi; “baronlar› bile var”
diyerek yine ayn› yere ba¤lamalar...
“ﬁiddet içeren diziler”in bir sebep
de¤il, asl›nda bir sonuç oldu¤unu gizleyen tüm bu yaklaﬂ›mlar, sorunun çözümünün yan›ndan bile geçemezler.

Bu tür dizilere karﬂ› ç›kmay›
her ﬂeye ra¤men “olumlu” bir tav›r
olarak kabul etsek bile, iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazinin tüm bunlardan
önce aç›klamas› gereken o kadar
çok ﬂey var ki! Koçlar, Sabanc›lar,
Zorlular aç›klas›nlar bakal›m.
“Polat Alemdarlar” kimin için
çal›ﬂt› bu ülkede? Susurluk kimin
için örgütlendi?
12 Eylül Faﬂist Cuntas›’n›
“ﬂimdi gülme s›ras› bizde” diye
alk›ﬂlayan TÜS‹AD patronlar›
aç›klas›n; 12 Eylül Cuntas›’n›n
halk› sindirmek için iﬂkence tezgahlar›n› 24 saat çal›ﬂt›raca¤›n›,
Çatl›lar’› sahneye sürece¤ini, halk› apolitikleﬂtirmek, yozlaﬂt›rmak
için elinden gelen her ﬂeyi yapaca¤›n› bilmiyorlar m›yd›?
Halk sindirilmeden, apolitikleﬂtirilmeden TÜS‹AD patronlar› gülebilir miydi?
Ya, lümpenleﬂtirmenin a¤ababas›
olan Turgut Özal’›n en büyük destekçisi kimdi? Yine TÜS‹AD!
“Devlet için kurﬂun atan da kurﬂun yiyen de ﬂereflidir” diyerek Çatl›lar’› meﬂrulaﬂt›ran, Genelkurmay
Baﬂkan› Güreﬂ’le birlikte itirafç›lar›,
J‹TEM’cileri, ölüm mangalar›n› ve
mafyac›lar› birer “Polat Alemdar”
yap›p, onlara binlerce insan› kaybettiren, faili meçhullerde katlettiren
Tansu Çiller, “devlet bazen rutin d›ﬂ›na ç›kar” diyerek halka karﬂ› binlerce operasyon yapt›ran Süleyman
Demirel, ony›llarca S‹Z‹N ADAMINIZ olarak hükümet koltuklar›nda
oturmad› m›?
Vatan Yazar› Yavuz Semerci, sorunun özünden uzak. Diyor ki, “E¤er
reklam verenler ‘Art›k yeter’ derse,
bu tip dizilere reklam ambargosu koyarsa sorunu kökünden çözebiliriz”
TÜS‹AD’a yaslanarak hiçbir ﬂey çözemezsiniz Yavuz Bey. Çünkü “s›rt›n›z› yaslad›¤›n›z” duvar, çürük. TÜS‹AD toplant›s›n›n kapal› bölümün34
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V›z Gelir, say›: 83

de Sedat Alo¤lu, ﬂöyle konuﬂmuﬂ:
"Toplumu lümpenli¤e itiyoruz.
Bu tip yay›nlar›n etkisi büyük. Toplumu cinayete, h›rs›zl›¤a, mafyaya
özendirmeyelim, yaz›kt›r. Bir medya
kuruluﬂumuz önemli bir ad›m att›.
TÜS‹AD da kanarya sevenler derne¤i olmad›¤›na göre gelin biz de bu
konuda ortak hareket edelim."
Evet, TÜS‹AD kanarya sevenler
derne¤i de¤il. “Kâr sevenler derne¤i”dir. Ve kâr için gözleri hiçbir ﬂeyi
görmez. Tüm toplumu kana bo¤mak
gerekirse, tüm toplumu yozlaﬂt›rmak
gerekirse bir an bile tereddüt etmezler. Etmemiﬂlerdir de.
Tekelci burjuvazi, ne zaman ki
besledi¤i gericilik, lümpenleﬂme,
kontrgerilla örgütlenmeleri, düzene
zarar verecek düzeye gelir, o zaman
onlar› s›n›rland›racak operasyonlar›
gündeme getirir. Yozlaﬂman›n, kontralaﬂman›n, mafyalaﬂman›n FAZLASI, toplumun ve paran›n tekellerin
denetimi d›ﬂ›na ç›kmas› ihtimali demektir. Patronlar›n bugünkü rahats›zl›¤› da budur. Patronlar, ﬂiddet
içeren dizilere karﬂ› savaﬂ(!) açarak,
hem denetimi ellerinde tutuyor, hem
de kanl› yüzlerini, ﬂiddetin as›l kayna¤› olduklar›n› gizliyorlar. Kârl› bir
iﬂ yani. Ve her zaman oldu¤u gibi,
onlar yine kâr peﬂinde.

‘Çevre Günü’
Eylemleri
5 Haziran Dünya Çevre Günü,
kapitalizmin do¤ay› tahrip eden uygulamalar›n›n protesto edildi¤i eylem ve etkinliklerle karﬂ›land›.
Tunceli Dernekleri Federasyonu
(TUDEF) taraf›ndan 4 Haziran günü Galatasaray Postanesi önünde
yap›lan eylemde, “Küresel ﬁirketler
Munzur’uma Dokunmay›n Sabr›m›z› Taﬂ›rmay›n, Munzur Barajlar
Projesi Do¤am›za Karﬂ› Bir Savaﬂt›r” gibi pankartlar taﬂ›nd›. Temel
Haklar Federasyonu üyelerinin de
kat›l›p destek verdi¤i TUDEF’liler,
“Munzur Özgürdür Özgür Akacak”
sloganlar›yla Tramvay Dura¤›’na
yürüdü. Burada aç›klama yapan
TUDEF Munzur Koruma Kurulu
Sözcüsü Hasan ﬁen, Munzur’da baraj ve maden yapma çal›ﬂmalar›n›n
sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Munzur
kaynaklar›, 8 barajla sonsuza kadar
yokedilmek istenmektedir” dedi.
‹stanbul Nükleer Karﬂ›t› Platform üyeleri de 5 Haziran’da ayn›
yerde yapt›klar› eylemde, “Küresel
sermayenin kalk›nma senaryolar›
ad› alt›nda yaratt›¤› tüketim ç›lg›nl›¤›na karﬂ› sesimizi yükseltelim"
ça¤r›s› yapt›lar.
5 Haziran’da Elele Hareketi ve

Bergamal› köylüler de bir kez daha
seslerini yükselttiler. Düzenledikleri 5 Haziran Pikni¤i’nde, “siyanürlü alt›n madeni istemediklerini”
hayk›rd›lar ve madeninin kapat›lmas› için al›nan mahkeme kararlar›n›n uygulanmas›n› istediler.
Çamköy'de düzenlenen piknikte
çok say›da DKÖ ve sendikada köylülerin yan›ndayd›. Jandarma ise
keyfi kimlik kontrolleri ile köylülerin hakl› mücadelesi üzerinde bask›
kurma politikas›n› sürdürdü. Köylüler aramalardan geçmelerinin ard›ndan, “Ölüler Alt›n Takmaz” tiﬂörtü
giyerek “Siyanürlü Alt›n ‹stemiyoruz”, “Bergama Kazand› S›ra ‹nayda” sloganlar› ile Çamköy'e yürüdü.
Çevre Günü’ne iliﬂkin aç›klama
yapan Temel Haklar Federasyonu
ise, do¤ay› tahrip edenlerin tekeller
oldu¤una dikkat çekti. Federasyon,
son süreçte yaﬂanan çevre facialar›na örnekler verdi¤i aç›klamas›n›n
sonunda, “do¤al çevrenin ve güzelliklerin halka ait oldu¤u, hiçbir üretim ve yat›r›m›n halk sa¤l›¤›na karﬂ› olamayaca¤›, Ba¤›ms›z, Demokratik bir ülkede yaﬂaman›n mümkün
oldu¤u bilinciyle, örgütlenelim,
mücadele edelim” ça¤r›s› yapt›.

Çete cinayeti protesto edildi
Ba¤c›lar'da Kas›m Darabo¤an adl› genç, arkadaﬂ›n›
korumak isterken vurularak öldürüldü. Kas›m Darabo¤an, Y›ld›ztepe Mahallesi’nde, yozlaﬂmaya tav›r al›rken, ayn› zamanda bu çevrelerin içerisindeydi.

Gecekondulular Kartal
Belediyesi Önünde
“Kentsel Dönüﬂüm Projesi”
kapsam›nda evleri y›k›lmak istenenen ‹stanbul Yakac›k Semti halk›, projeye karﬂ› toplad›klar› imzalar› 5 Haziran günü Kartal Belediye Baﬂkanl›¤›'na verdi.
Yaklaﬂ›k 5 bin evin y›k›lmak
istendi¤i Yakac›k ve Hürriyet Mahalleleri’nin Güzelleﬂtirme Koruma Derneklerince düzenlenen eylemde “Kentsel Dönüﬂüm Projesi”
protesto edilirken, “Kentsel Plan
De¤il Kentsel Talan”, “Evimiz
Namusumuz, Namusumuza Sahip
Ç›kaca¤›z” dövizleri taﬂ›nd›.
Yaklaﬂ›k bin kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde konuﬂan Turan Mencü,
projenin geri çekilmesini istedi ve
halk›n büyük bir k›sm›n›n projeye
karﬂ› oldu¤unu söyledi.
Mencü ﬂöyle dedi; “Bizler de
herkes gibi ça¤daﬂ konutlar ve
modern kentte oturmak istiyoruz.
Ancak öncelikle mahallemizde
yaﬂama iste¤imiz var. Buralarda
ikamet eden hak sahiplerine tapular›n›n verilmesi gerekmektedir.”
Aç›klaman›n ard›ndan dilekçeler belediyeye teslim edilirken,
“Evlerimiz Y›kt›rmayaca¤›z, Mahallemize Sahip Ç›kaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

ﬂist niteli¤i olan bir gençti ve devrimcilerle tan›ﬂmas›n›n ard›ndan, bu yozlaﬂma bata¤›na karﬂ› mücadele yürütüyordu.

Çete cinayeti, Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan
protesto edildi. 5 Haziran günü Y›ld›ztepe Mahallesi'nde 'Çetelere Karﬂ› Birleﬂelim, Çeteler Halka Hesap
Verecek' sloganlar›yla bir yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂte halka bildiriler da¤›t›l›p çetelere ve yozlaﬂmaya
karﬂ› konuﬂmalar yap›l›rken, eylem Darabo¤an ailesine
yap›lan baﬂsa¤l›¤› ziyaretiyle son buldu.

Y›ld›ztepe Mahallesi Ba¤c›lar'›n uyuﬂturucu kullan›m› en fazla olan, h›rs›zl›k çetelerinin cirit att›¤›, fuhuﬂ
evlerinin bulundu¤u,
çocuklar›n küçük yaﬂta çetelerle tan›ﬂt›¤›
bir mahalledir. Kas›m
da buradaki gruplaﬂmalar›n
içerisinde
yeralm›ﬂ ama anti-fa-

6 Haziran akﬂam› ise ayn› yerde biraraya gelen HÖC
üyeleri, 'Çeteler Halka Hesap Verecek' pankart› açarak
yürüyüﬂe geçtiler. 'Mahallemizde Çete ‹stemiyoruz”
sloganlar›yla devam eden yürüyüﬂ, Darabo¤an’›n evinin
önünde yap›lan aç›klamayla son buldu. HÖC’lüler düzenin yaratt›¤› pisli¤i birlikte temizleme ça¤r›s› yapt›lar.
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hayat›n
içindeki

teori
Baﬂ Çeliﬂki
Baﬂ Düﬂman
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar› merhaba! Klasik bir laft›r; hayat çeliﬂkilerle dolu. Do¤al olarak s›n›flar mücadelesi de öyle. Çeliﬂkiler ço¤u
kez bir yuma¤a dönüﬂür, daha do¤rusu öyle bir görünüm al›r. Bir bakm›ﬂs›n›z at izi it izine kar›ﬂm›ﬂ... Bir
bakm›ﬂs›n›z, emperyalizmin karﬂ›s›nda olmas› gerekenler AB’ci,
ABD’ci olmuﬂ, emperyalizmin besledi¤i güçler de emperyalizme karﬂ›
gibi duruyor... Böyle ortamlar, kitlelerin, hatta tek tek devrimcilerin,
hatta siyasi gruplar›n kafas›n› kar›ﬂt›rmaya çok müsait ortamlard›r.
At iziyle it izi neden s›k s›k birbirine kar›ﬂt›r›l›r?.. Dost düﬂman
nas›l ay›rdedilemez olur?.. Taktiklerin, günlük mücadele ve sorunlar›n
girdab›nda stratejiler nas›l unutulur?... ‹ﬂte bu haftaki sohbet konumuzu, bu sorular›n cevab›n› ele almaya ay›rd›k. Bu sorular›n cevab›nda, kavgan›n hedefindeki baﬂ düﬂman›, süreci belirleyen temel ve baﬂ
çeliﬂkileri do¤ru tespit edememek
veya do¤ru tespit etmiﬂ olsa da bu
tespitlere uygun davranmamak vard›r.
Evet arkadaﬂlar, yaﬂad›¤›m›z sürecin temel çeliﬂkisi nedir, baﬂ düﬂman›m›z kimdir, hedefimiz nedir,
bunlar› birer birer ortaya koyarak, at
izinin it izinden, temel olanlar›n tali
olandan ayr›ﬂt›r›labilmesinin ölçülerini ortaya koyal›m.
Mazlum: Birazdan temel çeliﬂmenin, baﬂ çeliﬂmenin tan›m›na geliriz. Ama ben de ilk baﬂta bu konuyu hangi nedenle ve hangi çerçevede ele almam›z gerekti¤i üzerine
birkaç ﬂey eklemek istiyorum.
Burada amac›m›z “akademik”
bir tan›m yapmaya çal›ﬂmak veya
bu konudaki yarars›z polemikleri

Devrim Yolundan Sapmadan
Yürüyebilmek, Düﬂman›n›
Bilmek, Hedefte Net Olmakt›r
tekrarlamak de¤il. Bu tür polemikler çokça yap›lm›ﬂt›r ama sorunu
karmakar›ﬂ›k hale getirmekten baﬂka sonuç vermemiﬂtir. Burada meselemiz nedir? Biz belli bir noktadan hareketle bu konuyu gündeme
al›yoruz. Bu nokta, solun veya tek
tek devrimcilerin iktidar hedefinden, stratejik düﬂünmekten, stratejik
ad›mlar atmaktan uzaklaﬂm›ﬂ olmas›d›r. ‹ﬂte bu nedenle Marksizm-Leninizm’in temel kavramlar›n›, devrim teorisinin ayaklar›n› oluﬂturan
tespitleri hat›rlatmakta yarar görüyoruz.
Asl›nda meselemiz çok basit.
Bir savaﬂ alan›nday›z (s›n›flar mücadelesi içindeyiz.) Bu savaﬂta as›l
düﬂman›m›z kim, çözmemiz gereken as›l çeliﬂki ne? Bütün mesele
bunu bilebilmektir. Bunu bilmek,
savaﬂ alan›nda elimizde yön gösteren bir pusulaya sahip olmakt›r. De¤ilse, “pusulay› ﬂaﬂ›rmak” iﬂten de¤ildir.

Kemal: Mazlum arkadaﬂ›n çizdi¤i çerçeve yerinde oldu, Mahir’in
sözünü hat›rlad›m bu arada; biz teoriyi dünyan›n Türkiyesi’nde devrim yapmak için ö¤reniyoruz. Evet
Özlem, senin de konuya bir haz›rl›¤›n vard›, istersen sen meselenin
kavramsal boyutunu aç ﬂimdi.

Özlem: Önce ﬂunu belirteyim
ki, konu geniﬂ; ﬂöyle ki, temel çeliﬂki meselesini ele almak, ayn› zamanda dünyan›n içinde bulundu¤u
durumu, ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s›n› ele almak demek; çünkü temel çeliﬂki buna göre belirleniyor. ‹kinci olarak temel çeliﬂkinin
tespiti, devrimin muhtevas› ve hedeflerini belirleyen bir tespit oldu¤una göre, temel çeliﬂkiye iliﬂkin
tart›ﬂmalar, ayn› zamanda devrim
anlay›ﬂlar›n›n tart›ﬂ›lmas›d›r. Tabii
biz burada konuyu böyle geniﬂletirsek, sohbetin sonunu getiremeyiz.
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Bu nedenle mümkün oldu¤u kadar
özet bir ﬂekilde ç›karmaya çal›ﬂt›m.
Temel çeliﬂme, belli bir ﬂeyin
geliﬂme süreci boyunca temel olan,
ona damgas›n› vuran ve bu süreç tamamlanmadan, süreçte niteliksel
bir de¤iﬂim olmadan ortadan kalkmayan çeliﬂmedir. Yani birincisi, temel çeliﬂme dedi¤imiz olgu sürecin
bütününde vard›r ve süreci belirler;
ikinci olarak, süreç tamamlanmadan yani devrim gerçekleﬂmeden temel çeliﬂki ortadan kalkmaz.
Baﬂ çeliﬂme ise, belirli bir sürecin herhangi bir aﬂamas›nda temel
çeliﬂmenin ﬂiddetlenmiﬂ halidir yani
temel çeliﬂme ayn› zamanda baﬂ çeliﬂme halini alabilir veya temel çeliﬂmeden kaynaklanan baﬂka bir çeliﬂme sürecin belli aﬂamalar›nda
öne ç›kabilir.
Soyut anlamda tan›mlar› böyle.
ﬁimdi biraz daha somutlayarak gideyim isterseniz.
Temel çeliﬂkiyi “dünya çap›nda”
tan›ml›yorsan›z baﬂka türlü tarif
edersiniz, ülke çap›nda tan›ml›yorsan›z baﬂka türlü.
Üretici güçler ile üretim iliﬂkileri aras›ndaki çeliﬂme her toplumun
temel çeliﬂmesidir. Ve üretim güçleri ile üretim iliﬂkileri aras›ndaki bu
çeliﬂki, her zaman iki temel s›n›f›n
çeliﬂkisi biçiminde yans›r. Yani kölelerle köle sahipleri, feodalizmle
serfler, burjuvaziyle proletarya gibi...
Emek-sermaye aras›ndaki çeliﬂki, ça¤›m›z›n dünya çap›ndaki
temel çeliﬂkisidir. Bu çeliﬂkinin
pratikteki tezahürü “kapitalizm güçleriyle sosyalizm güçleri aras›ndaki” çeliﬂki, emperyalizm cephesiyle
halklar cephesi aras›ndaki çeliﬂki
gibi çeﬂitli biçimlerde kendini ortaya koyar.
Emek cephesi egemen hale gelmedi¤i sürece bu temel çeliﬂki sürü-

yor ve süreç devam ediyor demektir.
Baﬂ çeliﬂki, yukar›da tarif etti¤imiz gibi temel çeliﬂmenin belirli
aﬂamalardaki yo¤unlaﬂm›ﬂ ve ﬂiddetlenmiﬂ halidir. Baﬂ çeliﬂkiye temel çeliﬂmeden do¤an bir çeliﬂki de
diyebiliriz. Bu anlamda da, dünya
çap›nda baﬂ çeliﬂme, emek sermaye çeliﬂkisinin belli bir aﬂamadaki
yo¤unlaﬂm›ﬂ ifadesi olarak emperyalizmle ezilen halklar aras›ndad›r.

Kemal: Bunun ülkemizdeki
yans›malar›n› da ben tamamlay›m.
Ülkemizde temel çeliﬂme, emperyalizm ve oligarﬂi blokuyla
halk aras›ndaki çeliﬂme’dir. Neden
böyledir? Çünkü... Mao’dan bir analizle devam ederek cevaplayay›m.
Mao, Çin toplumunun temel çeliﬂmesini “emperyalizm ve feodalizm ile Çin halk› aras›nda”ki çeliﬂme olarak tespit eder. Çünkü,
Mao’ya göre Çin toplumunun geliﬂme sürecini belirleyen iﬂte bu
çeliﬂmedir. Türkiye toplumunun geliﬂme sürecini belirleyen çeliﬂme
nedir? Demek ki bizim ülkemizde
temel çeliﬂmeyi belirlerken soraca¤›m›z soru budur. Ülkemizde sosyo-ekonomik yap›y› ve ekonomiksiyasal süreçleri belirleyen güç emperyalizm ve oligarﬂi bloku oldu¤u,
bu blok üretici güçlerin geliﬂmesinin önünde ülkemizdeki as›l engeli
oluﬂturdu¤u için, temel çeliﬂkiyi
böyle ifade ediyoruz. (Neden sadece emperyalizmle veya sadece oligarﬂiyle ifade etmiyoruz sorusunun
cevab› ise, k›saca, ülkemizde emperyalizmin içsel bir olgu haline
gelmesi, baﬂka deyiﬂle emperyalizm
ve oligarﬂinin içiçeli¤idir.)
Özlem’in yapt›¤› tan›m çerçevesinde devam edersek, bu temel çeliﬂkinin çözümü için de ﬂunu söyleyebiliriz: Emperyalizmin ve oligarﬂinin y›k›larak iktidar›n ele geçirilmesi, temel çeliﬂmenin çözülmesi,
dolay›s›yla da sürecin bütün özelliklerinin de¤iﬂmesi demektir.
Ülkemizdeki baﬂ çeliﬂkiye gelince, bunu da özet olarak Mahir’den
aktaray›m:

"Ülkemizde baﬂ çeliﬂki oligarﬂi
ile halk›m›z aras›ndad›r, Oligarﬂi
içinde bizzat emperyalizm yerald›¤›
için devrimci savaﬂ sadece s›n›fsal
planda yürümeyecektir. Savaﬂ, s›n›fsal ve ulusal planda yürüyecektir. ﬁüphesiz oligarﬂik devlet cihaz›n›n militarize gücü yetersiz kal›p,
Amerikan ordular›n›n aç›kça savaﬂ
içinde yeralmas›na kadar, s›n›fsal
yan a¤›r basacakt›r." (Bütün Yaz›lar, Syf. 421)
Demek ki ülkemizde baﬂ çeliﬂki,
temel çeliﬂkinin a¤›rl›kl› noktas›n›
ifade eden bir anlam taﬂ›maktad›r.
Baﬂ çeliﬂki oligarﬂiyle halk aras›ndad›r tespiti, savaﬂ›n s›n›fsal yan›n›n a¤›r bast›¤›n› belirtmiﬂ olur;
e¤er olursa, emperyalistler aç›k iﬂgale baﬂvurursa, o zaman baﬂ çeliﬂki emperyalizm ve halklar aras›nda
olur ki, bu durumda da savaﬂ›n ulusal yan› a¤›r bas›yor demektir.
Ancak her iki durumda da baﬂ
çeliﬂmenin çözümü, ayn› zamanda
temel çeliﬂmenin de çözümünü içermektedir.

Mazlum: Kemal arkadaﬂ do¤al olarak Mao’nun bir analiziyle
aç›klad›. Gerçekten de bu meseleyi
teorik olarak en geniﬂ biçimde ele
alan Mao’dur.
Kimileri, Mao’nun çeliﬂki konusundaki bu teorik formülasyonlar›n›
“skolastik”, “mekanik” bulurlar.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi, benzer eleﬂtiriler mesela ulusal sorun veya diyalektik konusunda Stalin’e de yöneltilmiﬂtir zaman zaman.
Do¤rudur, formülasyonlar, do¤ru anlaﬂ›lmad›¤›nda, bir k›lavuz de¤il de “do¤ma” olarak ele al›nd›¤›nda, mücadelenin önünü açmak ﬂöyle dursun, tam tersine engel haline
de gelebilirler. Fakat bunlar, devrimci önderlerin s›n›flar mücadelesinin tecrübelerinden süzüp ç›kard›klar› teorik sonuçlar› önemsizleﬂtirmez. “Mekanik” olmama ad›na
onlar›n inkar›n› hakl› göstermez.
Belki kimi okurlar›m›z ﬂaﬂ›racakt›r ama Marks’ta, Lenin’de kavramlaﬂt›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde “temel çeliﬂme”, “baﬂ çeliﬂme” kavramlar›
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sl›nda meselemiz çok basit. Bir savaﬂ alan›nday›z (s›n›flar mücadelesi içindeyiz.) Bu savaﬂta as›l düﬂman›m›z kim, çözmemiz gereken
as›l çeliﬂki ne? Bütün mesele bunu
bilebilmektir. Baﬂ çeliﬂki, baﬂ
düﬂman tespiti bunu bilmektir. Bunu bilmek ise, savaﬂ alan›nda elimizde yön gösteren bir pusulaya
sahip olmakt›r. De¤ilse, “pusulay›
ﬂaﬂ›rmak” iﬂten de¤ildir.

yoktur. Bu kavram›n olmamas›, onlar›n devrim mücadelesini ﬂekillendirirken bu olguyu görmezlikten
geldi¤ini mi gösterir? Hay›r. Kavram olarak yoktur ama Sovyet Devrimi’nin her aﬂamas›nda savaﬂ›n o
anki hedefi, o süreçteki baﬂ düﬂman
tespit edilmiﬂ ve s›n›flar mevzilenmesi de buna göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Mesela revizyonistler de genel
olarak “temel çeliﬂki” kavram›n›
kullanmazlar. Ama bu da onlar›n bir
temel çeliﬂki tespiti olmad›¤› anlam›na gelmez. Kavram kullan›ls›n
veya kullan›lmas›n, s›n›flar mücadelesinde yeral›p belli hedeflere sahip olan herkes, muhteva olarak bu
çeliﬂkiyi, baﬂ düﬂman›n›, baﬂ hedefini tespit etmek durumundad›r.
Ad›na, “tan›m” olarak ne dedi¤i çok
önemli de¤ildir.
Burada belki ﬂöyle denilebilir:
“Ne yani, temel çeliﬂkiyi, baﬂ düﬂman› tespit etmezsek ne olur ki?”
Bu sohbetimizin esas› zaten bu soruyu cevaplamakt›, baﬂta öyle koymuﬂtuk. Temel çeliﬂkiyi ve temel
hedefi tespit etmeden yürümek
mümkün de¤ildir. Temel çeliﬂki, baﬂ
çeliﬂki, baﬂ düﬂman kavramlar›, san›ld›¤› gibi sadece teorik ve yine
ço¤u kez san›ld›¤› gibi, savaﬂ›n daha ileri aﬂamalar›nda daha önemli
olan kavramlar de¤ildir. Tersine, somut, güncel politikada ortaya ç›kan
pek çok tav›r, bu konudaki tespit ve
de¤erlendirmelerden kayna¤›n› almaktad›r. Sohbetimizin ilerleyen
bölümlerinde de görülece¤i gibi,
ba¤›ms›zl›k mücadelesiyle demok-

rasi mücadelesi aras›ndaki ba¤›n
do¤ru kurulamay›ﬂ›ndan kitlelerin
emperyalizme karﬂ› tepkilerinin nas›l faﬂist hareketlere kanalize edilebildi¤ine kadar birçok konuda temel
çeliﬂki-baﬂ çeliﬂki tespitinin etkisini
görürüz.
Temel çeliﬂki, baﬂ çeliﬂki konusu
daha çok devrimin önünde bulunan
aﬂaman›n demokratik devrim mi,
sosyalist devrim mi oldu¤u tart›ﬂmas›yla birlikte gündeme gelmiﬂtir.
Ama ﬂimdi de iﬂaret etti¤im gibi, asl›nda bu tespitin belirledi¤i ve etkiledi¤i alan çok daha geniﬂtir ve etkisi güncel politikalara kadar uzan›r.

Özlem: Biraz önce ben konuyu
açarken, bu kavramlar›n birçok ba¤lant›s› oldu¤unu belirtmiﬂtim. Stratejiler ve taktikler de kayna¤›n› temel ve baﬂ çeliﬂki tespitinden al›rlar. E¤er çeliﬂki konusunda bir tespitiniz yok veya yanl›ﬂ tespitiniz
varsa, stratejiniz ya mu¤lak bir ﬂey
olacakt›r ya da düpedüz yanl›ﬂ.
Devrimin stratejisini, bu stratejinin evrelerini ve buna göre de devrimci görevleri tespit etmek toplumdaki temel çeliﬂme-baﬂ çeliﬂme meselesini do¤ru tespit etmekle yak›ndan ilgilidir. Revizyonizm ve oportünizmle Marksist-Leninistler’i ay›ran temel halkalardan biri burada
ortaya ç›kar.
Mazlum: Evet, bu kavramlarla düﬂünmek, bu kavramlarla hareket etmek, devrimci politikad›r. Bu
kavramlardan kopuﬂ ise, düzeniçi
politikan›n, günü birlik politikalar›n, iktidar hedefinden kopuk politikan›n baﬂlad›¤› yerdir.
Mesela, demokratikleﬂmeyi savunmak ad›na emperyalizmi “ehven-i ﬂer” göstermek, hatta övüp

E

¤er çeliﬂki konusunda bir tespitiniz yok
veya yanl›ﬂ tespitiniz varsa, stratejiniz ya
mu¤lak bir ﬂey olacakt›r ya da düpedüz
yanl›ﬂ. (...) Bu kavramlarla düﬂünmek, bu
kavramlarla hareket etmek, devrimci politikad›r. Bu kavramlardan kopuﬂ ise, düzeniçi politikan›n, günü birlik politikalar›n, iktidar hedefinden kopuk politikan›n
baﬂlad›¤› yerdir.

göklere ç›karmak, onun ülkemizdeki tahakkümünü meﬂrulaﬂt›rmak baﬂ
düﬂman›, baﬂ çeliﬂkiyi unutmuﬂ olman›n bugünkü en somut göstergelerinden biridir.
Temel ve baﬂ çeliﬂki tespitimize
ba¤l› olarak, baﬂ düﬂman emperyalizm ve oligarﬂidir. Olgular› ve
olaylar›, bunu bir veri olarak kabul
ederek yerli yerine oturtabiliriz. Vatanseverlik, ilericilik, demokratl›k,
yurtseverlik, devrimcilik buna göre
belirlenir. Bu s›fatlar, kendi baﬂ›na
tan›mlanabilen, soyut s›fatlar de¤ildir. Bu s›fatlar, s›n›flar mücadelesi
içinde, bir yerlere karﬂ› ve bir yerlerin yan›nda tutulan yere göre yap›l›r. Yani soyut olarak bir insan› ele
al›p onu ﬂu veya bu siyasi s›fatla tarif edemezsiniz. Onun siyasi s›fat›n›
belirleyen s›n›flar mücadelesi içinde nerede durdu¤udur.
Bugün sosyalist, devrimci oldu¤unu iddia etti¤i halde AB üyeli¤ini
savunanlara, “peki size göre, temel
çeliﬂki nedir, baﬂ çeliﬂki nedir, baﬂ
düﬂman kimdir” diye sorman›n fazla bir anlam› yoktur. Çünkü asl›nda
günlük politika yapmaktad›rlar.
Ama onlar›n sosyalistli¤inin,
devrimcili¤inin riyakârl›¤›n› ortaya
ç›karmak için bu sorular› elbette yine de sormaya devam edece¤iz.
Sosyalistsen, devrimciysen, bu konularda ne diyorsun diyece¤iz. Bu
konularda diyece¤i yoksa, o zaman
bellidir ki, sosyalistli¤i, devrimcili¤i, Marksizm-Leninizm’den ve iktidar hedefinden uzaklaﬂm›ﬂt›r.

Kemal: Soldaki pek çok sapman›n, savrulman›n kayna¤›na bakt›¤›m›zda, orada temel çeliﬂkiyi, baﬂ
çeliﬂkiyi yanl›ﬂ tan›mlaman›n sözkonusu oldu¤unu görürüz. 1980’lerin sonuna kadar dünya çap›ndaki
siyaseti ve ülkemiz dahil dünyan›n
birçok ülkesindeki sol gruplar› etkilemiﬂ, yönlendirmiﬂ olan üç partinin, SBKP’nin, ÇKP’nin ve AEP’in
“temel çeliﬂki, baﬂ çeliﬂki” konusundaki tespitlerine bakarsak, ne
demek istedi¤im daha iyi anlaﬂ›l›r.
Emperyalizmin Ill. Bunal›m Dönemi’nde, baﬂ çeliﬂki emperyalizm38
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le ezilen halklar aras›ndaki çeliﬂkiydi. Ancak SBKP bu çeliﬂkinin yörüngesini, “evrensel bar›ﬂ› koruma”
ad›na, tüm çeliﬂkiyi sosyalist sistemle (daha do¤rusu onun merkezi
olarak SSCB ile) emperyalizm aras›ndaki çeliﬂkiye indirgemiﬂtir. Tüm
çeliﬂkiler bu çeliﬂkiye tabi olmal›,
tüm s›n›f savaﬂ›m› buna göre ﬂekillenmeliydi. Dolay›s›yla, emperyalizm karﬂ›s›nda SSCB’yi korumak
ad›na, emperyalizmle “bar›ﬂ içinde
ekonomik yar›ﬂ” ve sosyalizme bar›ﬂç›l geçiﬂ politikalar› teorileﬂtirildi. Devrimlerin, ulusal ve sosyal
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›n ﬂiddetlenmesi,
SSCB’yi “zor” duruma sokacaksa,
bu savaﬂlar yumuﬂat›lmal›, “bar›ﬂç›l” biçimde sürdürülmeliydi.
20. Kongre Kararlar›, devrimlerin f›rt›na merkezlerinin sömürge ve
yeni-sömürge ülkelere kayd›¤› gerçe¤i yerine, Sovyetler Birli¤i’nin
belirleyicili¤i alt›nda, bar›ﬂ› korumak ve kapitalizmle ekonomik yar›ﬂ› koydu. Tabii bu yanl›ﬂ çeliﬂki tespiti, tüm dünyada halklar›n mücadelesinin gerilemesine yolaçt›.
ÇKP ise, özellikle 1970 baﬂlar›nda, “Sosyal-emperyalizm” ve
“Üç Dünya Teorisi”yle Sovyetler
Birli¤i’ni “baﬂ düﬂman” ilan etti; ki
bu Mao ve ÇKP’nin en büyük tarihsel hatalar›ndan biridir. Çeliﬂkinin
bu ﬂekilde tesbit edilmesi, baﬂ düﬂman ilan edilen Sovyetler Birli¤i’ne
karﬂ› olma anlay›ﬂ›yla, ABD emperyalizmi ve di¤er emperyalist ülkelerle yak›n iliﬂkilere girilmesi, iﬂbirli¤i yap›lmas›n›, devrim mücadelelerinin sürdü¤ü çeﬂitli ülkelerde gerici güçlerle birlikte hareket etmesini beraberinde getirmiﬂtir.
AEP’e göre ise, ABD’deki proletarya-burjuvazi çeliﬂmesiyle Sovyetler Birli¤i’ndeki proletarya-burjuvazi çeliﬂkisi aras›nda fark yoktu.
‹kisinde de temel çeliﬂme ayn›yd›.
Dünyadaki baﬂ çeliﬂki ise AEP’e
göre, “sosyalizm ile kapitalizm aras›ndaki çeliﬂki” idi; ama AEP’e göre, tek sosyalist ülke Arnavutluk oldu¤u için de baﬂ çeliﬂki “Arnavutluk’la emperyalist sistem aras›ndaki
çeliﬂki” demekti.

E
Gerek SSCB, gerek Çin ve gerekse de Arnavutluk komünist partileri, iﬂte bu süreçte son derece subjektif baﬂ çeliﬂki, baﬂ düﬂman de¤erlendirmeleri yapt›lar. Bu subjektif
ve yanl›ﬂ de¤erlendirmelerin, çeﬂitli
ülkelerdeki izleyicileri nedeniyle
devrim mücadelelerine zarar vermesinin yan›nda, bu subjektif tespitlerin, bu ülkelerdeki sosyalizmin
y›k›lmas›nda pay› oldu¤unu da hiç
tereddütsüz söyleyebiliriz.

Özlem: Baﬂta çok gerekmez
diye girmemiﬂtim; ancak bu üç partinin yanl›ﬂlar›n›n daha net görülmesi aç›s›ndan ﬂunu da eklemek yerinde olur san›r›m.
Kapitalizmin ba¤r›nda do¤an çeliﬂkiler, esas olarak emperyalizm
aﬂamas›na gelinmesiyle uzlaﬂmazl›k kazanm›ﬂt›r. Emek-sermaye çeliﬂkisinin ifadesi olan bu çeliﬂkileri
dört kategoriye ay›rabiliriz: Birincisi emperyalizmle ezilen halklar aras›ndaki; ikincisi, metropollerdeki
burjuvazi ile proletarya aras›ndaki;
üçüncüsü, emperyalistlerin kendi
aralar›ndaki çeliﬂki, dördüncüsü de
emperyalizmle sosyalist sistem aras›ndaki çeliﬂkidir. Bu çeliﬂkiler,
1900’lerin baﬂlar›ndan itibaren a¤›rl›klar› de¤iﬂen, bazen birinin, bazen
ötekinin öne ç›kt›¤› çeliﬂkilerdir.
Tüm çeliﬂkileri, “emperyalizm ve
sosyalist bir ya da birkaç ülke” aras›ndaki çeliﬂkiye indirgemek, dünya
çap›nda süren bir s›n›f savaﬂ› olgusunu yads›makt›r zaten. SBKP,
ÇKP, AEP bu çizgileriyle yani dünya devrimlerinin geliﬂmesini engelleyen politikalar›yla, asl›nda kendilerini de yaln›zlaﬂt›rd›lar ve malum
sonlar›n› da haz›rlam›ﬂ oldular.
Kemal: Evet, ülkemizde bu
çizgilerin izleyicileri de, bu politikalar› oldu¤u gibi ülkemize taﬂ›maya kalkt›lar. Bunun devam› olarak
“sosyal
emperyalizmi”
yani
SSCB’yi, “sosyal faﬂistleri” veya
“maocu bozkurtlar›”, baﬂ düﬂman
ilan ettiler. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› harcayacaklar› enerjiyi,
birbirlerine karﬂ› sarfettiler. Bak›n
nereden nereye geldik. Yani baﬂ çe-

liﬂki, baﬂ düﬂman tesbiti denilip geçilmeyece¤inin çok çarp›c› bir göstergesidir bunlar.
Bugün devrim ve iktidar hedefinden uzaklaﬂmaya ba¤l› olarak
pek sözü edilmese de, soldaki bu
konuda yap›lan baz› tesbitlerden de
sözedelim. Solda bir kesim, çeliﬂki
meselesini geçiﬂtirir. Bunlar›n zaten
belirli bir devrim stratejileri de yoktur. Bir baﬂka kesim ise, temel çeliﬂmeyi “burjuvazi-proletarya aras›ndaki çeliﬂki” olarak tesbit eder. Çeliﬂki böyle tesbit edildi¤inde, önümüzdeki hedef de sosyalist devrim
olmal›d›r. Çünkü bu çeliﬂki, proletaryan›n iktidar olaca¤› bir sosyalist
devrimle çözülecektir ancak. “Sosyalist devrim” savunucular›, klasik
anlamda söylersek, demokratik
devrimin görevlerinin, ülkemiz somutunda anti-emperyalist, anti-oligarﬂik devrimin görevlerinin üzerinden atlarlar ki, bunun pratikteki
karﬂ›l›¤›, devrim kaçk›nl›¤›d›r. Bir
kesim de baﬂ çeliﬂkinin “feodalizmle halk” aras›nda oldu¤unu söyler
ki, bu tesbit de ülkemizdeki sosyoekonomik yap› konusunda, ülkemizin emperyalizmle girdi¤i iliﬂkiler
ve bu iliﬂkinin yolaçt›¤› sonuçlar
konusunda derin bir yan›lg›n›n ürünüdür.
Demokratik bir ülke isteyeceksin, ama emperyalizme karﬂ› olmayacaks›n... Kürt sorununun çözümünü hedefleyeceksin, ama bunu
ABD’den, AB’den isteyeceksin...
Emperyalizme karﬂ› olacaks›n, ama
oligarﬂiye karﬂ› olmayacaks›n... Bütün bunlar elbette yanl›ﬂ, çarp›k politik anlay›ﬂlard›r. S›n›fsal bir dost
düﬂman analizi olmayan, dünyadaki
ve ülkemizdeki çeliﬂkileri do¤ru
tahlil edemeyen yaklaﬂ›mlar›n ürünüdürler.
Yine güncele gelelim. Temel çeliﬂki yok say›ld›¤›, devrimci strateji
ve politikan›n bu temel ekseninde
kayma oldu¤u için Türkiye solu anti-emperyalizmin çekim merkezi olmaktan belli ölçüde uzaklaﬂm›ﬂt›r.
Sivil faﬂist hareket, 1980 öncesinde
de emperyalizm, kapitalizm karﬂ›t›
sloganlar kullanmaktayd›, ancak
39
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zilen Türkiye halklar›yla emperyalizm aras›nda, köylülerle toprak
a¤alar›, iﬂçilerle iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazi, küçük-burjuvazi ile oligarﬂik s›n›flar aras›nda, oligarﬂinin
kendi aras›nda çok çeﬂitli çeliﬂkiler
vard›r. Sorun tüm bu farkl› çeliﬂkilerin, tüm bu farkl› alanlardaki mücadelelerin tek ve temel bir hedefe
yöneltilebilmesidir. Temel ve baﬂ
çeliﬂki, iﬂte bu rolü oynar.

bunlar›n kitleler üzerinde ciddi bir
etkisi olmam›ﬂt›r. Soldaki savrulmayla birlikte bu demagojinin etki
alan› da geniﬂlemiﬂtir.
Ba¤›ms›zl›k mücadelesiyle demokrasi mücadelesinin birbirinden
kopar›lmas›nda, böyle bir yan›lg›ya
düﬂülmesinde de yine baﬂ düﬂman
konusundaki ciddi mu¤laklaﬂman›n
pay› olmuﬂtur. Öyle ki, “demokratikleﬂme” ad›na TÜS‹AD’la, yani
“baﬂ düﬂman”›n en temel kurumlar›ndan biriyle ayn› çizgide yürümek, onlar› bir ittifak gücü olarak
görmek, mümkün olabilmiﬂtir. Ki
TÜS‹AD, oligarﬂinin en temel gücüdür. Keza, genelkurmayla ayn›
paralele düﬂmek de bunun sonucudur.

Mazlum: Tabii ﬂunu da belirtelim: Temel çeliﬂme ve baﬂ çeliﬂmenin tesbiti elbette, “sihirli” bir
formül, veya hayat›n pek çok alan›ndaki çeliﬂkilerin d›ﬂtalanmas›n›
gerektirecek bir belirleme de¤ildir.
Tüm ezilen Türkiye halklar›yla
emperyalizm aras›nda, köylülerle
toprak a¤alar› aras›nda, iﬂçilerle iﬂbirlikçi tekelci burjuvazi aras›nda,
küçük-burjuvazi ile oligarﬂik s›n›flar aras›nda, oligarﬂinin kendi aras›nda çok çeﬂitli çeliﬂkiler vard›r.
Sorun tüm bu farkl› çeliﬂkilerin,
tüm bu farkl› alanlardaki mücadelelerin tek ve temel bir hedefe yöneltilebilmesidir. Temel ve baﬂ çeliﬂki,
iﬂte bu rolü oynar.
Stratejik hedef, üretici güçlerle
üretim iliﬂkileri aras›ndaki temel çeliﬂkinin, ideolojik, politik, sosyal ve
ekonomik çözüm platformudur. Bu
nedenle de bizim stratejik hedefi-

miz anti-emperyalist ve anti-oligarﬂik
devrimdir. Temel çeliﬂki devrim mücadelesi ancak böyle bir hedefle yürütüldü¤ünde çözülür.
Demokrasi sorununun, toprak sorununun, ulusal sorunun çözümü, bu temel çeliﬂkinin çözümüyle mümkündür.
Dolay›s›yla, bu çeliﬂki tespitinden ç›kan sonuç ﬂudur: Demokrasi isteyenlerin, Kürt sorununu çözmek isteyenlerin
baﬂ düﬂman› emperyalizm ve oligarﬂidir. Baﬂ düﬂmana karﬂ› savaﬂmak yerine, baﬂ düﬂmanla iﬂbirli¤i yaparak demokratikleﬂme hayali veya Kürt sorununu çözme hayali kurmak, iﬂte bu nedenle temelsiz bir politikad›r.
S›n›flar mücadelesinin tüm süreci
boyunca, siyasi hareketleri çizgilerinden sapmaya, geri dönmeye zorlayan
birçok etken sözkonusu olur. Bu bazen
sömürücü egemen s›n›flar›n zor’udur,
bazen siyasi manevralar, bazen ekonomik, toplumsal geliﬂmelerdir... Zafere
giden yol, tüm bu zorlay›c› d›ﬂ etkenlere ra¤men hedefinden ﬂaﬂmayanlar›nd›r. Hedefinden ﬂaﬂmaman›n ise, iki
önemli koﬂulu vard›r: Birincisi, ideolojik, politik, stratejik anlamda do¤ru ve
net bir hedefe sahip olmak. ‹kincisi, bu
hedefe yürüme cüretine, kararl›l›¤›na
sahip olmak. ‹ﬂte baﬂ çeliﬂki, baﬂ düﬂman konusunda do¤ru tespitler yapmak, birinci koﬂula sahip olabilmenin
olmazsa olmaz koﬂuludur.

Kemal: Evet, sonuç olarak söylersek, kim dost, kim düﬂman, bunu
ay›rdedecek teorik ve politik netli¤e
sahibiz. O düﬂmana karﬂ› hedefimize
yürüme kararl›l›¤›m›z ise, tart›ﬂ›lmaz.
Bu sat›rlar› okuyacak okurlar›m›z aras›nda ölüm orucunda olanlar var. Ankara’da, Adana’da, ‹stanbul’da, ‹zmir’de, yurtd›ﬂ›nda, destek açl›k grevlerindeki okurlar›m›z ﬂekerli sular›n›
yudumlarken okuyacaklar bu sat›rlar›.
Belki kimi okurumuz 11 Haziran’da
El’in alt›nda dururken bir göz atacak
dergimize. Kimi, ertesi gün meclise
yürürken çantas›nda taﬂ›yacak. Hangi
dergi böyle bir okur kitlesine sahiptir...
Evet sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, “çeliﬂki” konulu sohbetimizi burada sonland›r›rken, hepinize sevgilerimizi ve sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

Naz›m Hikmet
An›ld›
Devrimci ﬁair Naz›m Hikmet Ran,
‹stanbul Esenyurt’ta, Esenyurt Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i taraf›ndan an›ld›. Esenyurt’ta yap›lan
anma özellikle anlaml›yd›. Çünkü bir süre önce, Esenyurt Belediyesi
karﬂ›s›ndaki Naz›m Hikmet heykeli "meçhul" kiﬂiler taraf›ndan kald›r›lm›ﬂt›.
Temel Haklar üyeleri, Esenyurt Meydan›’nda Naz›m Hikmet’in büyük boy posterini taﬂ›yarak, “Naz›m Hikmet Unutturulamaz, Naz›m
Kültür Merkezi Amac› D›ﬂ›nda Kullan›lamaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n› att›lar.
Burada Naz›m’›n ﬂiirlerini okuyarak bir aç›klama yapan dernek
üyeleri Naz›m Hikmet heykelini kald›ran zihniyeti protesto ettiklerini,
Naz›m’a bundan sonra da sahip ç›kmaya devam edeceklerini belirttiler.
*
Naz›m Hikmet onu kaybediﬂimizin 43. y›l›nda, Moskova'daki mezar› baﬂ›nda da an›ld›. 3 Haziran günü düzenlenen törene ülkemizden
çeﬂitli sanatç›lar, Moskova'da yaﬂayan Türkiyeliler, Naz›m'›n Sovyet
dostlar› da kat›ld›lar. Törende Anadolu'dan getirilen bir kova toprak da
Naz›m Hikmet’in mezar›n›n üzerine serpildi.

Boran-Haziran Yay›nlar› Konya’dayd›
20-28 May›s’ta Konya'da aç›lan TÜYAP Kitap Fuar›’na Boran ve
Haziran Yay›nlar› da kat›ld›. TÜYAP Kitap Fuar› Konya'da ilk kez yap›lmas›na ra¤men kat›l›m oldukça düﬂüktü. Buna ra¤men Boran-Haziran Yay›nc›l›k'›n stand›ndaki onlarca kitap gelenlerin ilgisini çekti.
En çok ilgiyi Kürt Sorunu Nas›l Çözülür ve Tecrit kitaplar› görürken,
standa gelenlerle tecrit ve F Tipi hapishaneler, Konya halk›n›n fuara
ilgisi, devrimcilerin neyi amaçlad›¤› gibi konularda sohbetler yap›ld›.

Ne Yaparsan›z Yap›n, Yürüyüﬂ Halka Ulaﬂacak!
4 Haziran’da dergimizin tan›t›m ve sat›ﬂ› ‹stanbul Zümrütevler'de
yap›ld›. Bir hafta önce okurlar›m›z›n Zümrütevler'de gerçekleﬂtirdi¤i
dergi sat›ﬂ›na iki gün üst üste polis sald›rm›ﬂ ve gözalt›lar yaﬂanm›ﬂt›.
4 Haziran’da yaklaﬂ›k 30 okurumuz Zümrütevler Mahallesi'nde
girilmedik sokak b›rakmad›. Balkonlardan, dükkanlardan, sokaklardan geçen insanlar dergimize yo¤un ilgi gösterdiler. Dergi sat›ﬂ›n›n
baﬂlamas›ndan k›sa bir süre sonra gelen 4 sivil polis arac› ve bir minibüse t›ka basa doldurulan resmi polislerin tacizlerine ra¤men Zümrütevler'de 2 saatte 94 dergi sat›ﬂ› yap›ld›.
*
Okurlar›m›z 5 Haziran’da da Bahçelievler-Yayla’da dergimizi da¤›tt›lar. Bahçelievler Yayla'da dergimizi halka ulaﬂt›ran 15 okurumuzun önü polisler taraf›nda kesildi. Hiçbir gerekçe sunmadan Cem Koyup›nar adl› okurumuzu gözalt›na alan polisin hukuksuzlu¤u “kimliklerinizi verin, megafonla sat›ﬂ yapamazs›n›z” dayatmalar›yla sürdü.
Okurlar›m›z›n kararl› tavr› üzerine polis geri çekilirken 16.00'dan
18.00'e kadar dergi da¤›t›m› devam ettirildi.
40
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S öz g ençlikte:
Gelece¤imiz üç saate
s›¤ar m›?
Yine bir ÖSS var gençli¤in karﬂ›s›nda ve yine ö¤renciyi ezberledikleriyle s›nayan ve umutlar›n›,
hayallerini üç saatlik s›nava tabi
tutan bir mant›k var. ‹ki milyonu
aﬂk›n ö¤renci girecek ÖSS'ye. Üniversite kap›lar›ndan içeri girebilecek olanlar›n say›s› ise, sadece
200 bin. Bunun %80’inden fazlas›n› yine özel okul, Fen ve Anadolu
liseleri oluﬂturacak.
‹lkokuldan üniversiteye dek
e¤itimin kapitalist tekellerin hizmetinde olmas› bir yana, devlet
okullar›nda verilen e¤itim ile özel
okullardaki aras›nda uçurumlar
vard›r. Yoksul halk çocuklar› devlet okullar›na, zenginler kolejlere;
Sistemin tüm kurumlar›nda oldu¤u gibi "paray› veren düdü¤ü çalar" hesab› yap›lmaktad›r.
ÖSS ve AOÖBP tam bir yar›ﬂ,
rekabet mant›¤› ile ö¤rencilerin
zihinlerine yerleﬂtirilir.
(AOBP) A¤›rl›kl› Ortalama Baﬂar› Puan›; sözde ö¤renciler aras›ndaki rekabeti art›rarak baﬂar›y›
yükseltmeyi amaçl›yormuﬂ. Evet,
bir rekabet ortam› sa¤land›¤›
do¤ru ama bu ayn› idealleri paylaﬂan ö¤rencilerde bencilli¤i körükleyen ve k›s›tl› meslek dallar›
etraf›nda dönüp durmas›na neden olan bir uygulamad›r.
AOÖBP; devlet okullar› ile özel
okullar aras›ndaki uçurumu büyütmenin di¤er ad›d›r. Bu uygulama okulun ÖSS'deki baﬂar›s›na
göre ö¤renciye puan getiren veya götüren bir sistemdir. Ve mad-

Liseliler Pikni¤i

diyatla do¤ru orant›l› bir baﬂar›d›r. Üniversite kap›lar›n›n halk
çocuklar›na kapat›lmas›d›r.
Tüm bu zorluklara ve engellere ra¤men halk çocuklar› bir
umutla ve çok zor imkânlarla
dershanelerin kap›lar›n› aﬂ›nd›rmaktad›r. Çünkü sistem, dershaneye gitmezsen kazanamazs›n
demektedir. Her ﬂeye rant gözüyle bakan bu çarp›k sistem, burada
da tüm ac›mas›zl›¤›yla karﬂ›m›za
dikilir. Devlet okullar›nda vermedi¤i e¤itimi-ö¤retimi, dershanelerde verdi¤ine inand›rarak bizleri
e¤itim-ö¤retim ahlak›yla yak›ndan uzaktan alakas› olmayan ticarethanelerine sevk etmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Dershaneler, her
bu pis çark›n diﬂlilerinden yaln›zca biridir. Onlar yaln›zca gelece¤imize de¤il ailelerimizin üç kuruﬂuna da göz dikmiﬂ, bir türlü doymayan aç çakallard›r.
ÖSS aç›ktan e¤itim hakk›m›z›n,
üniversite hakk›m›z›n önüne geçen bir araçt›r. Her ﬂeyin tek sorumlusu ÖSS ya da ÖSYM bürolar›
de¤ildir. ÖSS sadece bir araçt›r.
Gençli¤in gözünü korkutmak için
faﬂizmin kulland›¤› bir araçt›r.
Neden halk çocuklar›n›n e¤itim hakk› engellenmek istenir?
Halk› hep sömürülecek bir kitle olarak görmektedirler. Bizi
ucuz iﬂ gücü olarak kullanmak istemektedirler. Bizi üreten, sorgulayan ve haklar›n› arayan bir
gençlik olarak de¤il, servetlerine
servet katacak sürüler olarak
görmektedirler.
‹ﬂte bu yüzden ezberci, robotlaﬂm›ﬂ, emir almaya al›ﬂm›ﬂ, sorgulamayan, vurdumduymaz bir
gençlik yetiﬂtirmek istemektedirler. ‹ﬂte bu sebeple düzenin tüm
çarklar›nda oldu¤u gibi ÖSS'de di-

Ankara Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu ö¤rencileri 4 Haziran günü Yaylaba¤ Köyü’nde piknik yapt›. 45 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik alan›na “Lise
Pikni¤imize Hoﬂ Geldiniz” pankart› asan gençler,
dayan›ﬂma ve paylaﬂ›mlar›n› geliﬂtirdiler. Hep birlikte yap›lan kahvalt›yla baﬂlayan liseliler, daha
sonra sportif, kültürel etkinlikler düzenlediler.
Lise komisyonunun ilk pikni¤inin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Ankara Gençlik Derne¤i üyesi Nurcan Te41
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retmektedirler.
Peki, bizim istedi¤imiz nedir?
E¤itim sistemi tamamen ezbere dayal›, gericidir. E¤itim sistemi,
bilimsel olmal›, kiﬂiyi araﬂt›rmaya,
üretmeye teﬂvik etmelidir. Koﬂulsuz ﬂarts›z üniversite kap›lar› halk
çocuklar›na aç›lmal›d›r. Üniversiteler tekellerin arka bahçesi olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Kendisinin
yanl›ﬂl›¤› bir yana, e¤itimin adaletsizli¤in bir ürünü olarak yoksul
halk çocuklar›n› adeta cezaland›rma iﬂlevi gören ÖSS sistemi tümden kald›r›lmal›d›r. E¤itim hakk›
para ile, s›nav sistemleri ile sat›lmamal›d›r. Hiçbir gencin e¤itim
hakk› üç saate s›¤d›r›lmamal›d›r.
Tüm bunlar gençli¤in demokratik-akademik talepleridir. Ancak biz biliyoruz ki, sistem tümden de¤iﬂmeden bu taleplerin yerine getirilmesi dahi (ki düzen
bunlar› dahi yerine getirmez), e¤itimin temel niteli¤i de¤iﬂmeyecektir. Sömürü sisteminin hizmetinde bir e¤itim anlay›ﬂ›, çeﬂitli k›l›flar geçirilerek sürdürülecektir.
‹ﬂte bu yüzden; bilimin ve e¤itimin halk için olmas›n› savunuyoruz ve bunun ancak halk›n iktidar›yla mümkün olabilece¤ini
söylüyoruz. E¤itimde, sa¤l›kta ve
her alanda sorun üreten sistem
de¤iﬂti¤inde, bugün tart›ﬂt›¤›m›z
sorunlar›n da ortadan kalkmas›
mümkündür.
Halk çocuklar› olarak demokratik lise ve demokratik halk üniversitelerinde okuma hakk›m›z
için tüm gençli¤i Gençlik Federasyonu olarak saflar›nda örgütlenmeye ve mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu
mel yaparken, daha sonra sözalan Lise Komisyonu’ndan Levent Çöçü, biraraya geliﬂ amaçlar›n›n
sorunlar›na çözüm bulmak, alternatif bir kültür
yaratmak oldu¤unu belirterek, yaﬂad›klar› sorunlar›n›n kayna¤›n›n ortak oldu¤unu söyledi. Çöçü,
“Baﬂkalar›ndan çözüm beklemiyoruz. Sorunlar›
çözecek, gelece¤e yön verecek bizleriz” dedi. An›l
Gülay ﬂiir okurken, ‹dilcan Müzik Grubu da türkülerini liselilerle birlikte söyledi ve halaylar çekildi.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi:
Kürt Milliyetçi Hareketi, Devrimcilere Sald›rmaya
ve Yalan Söylemeye Devam Ediyor
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan Kürt milliyetçilerinin
sald›r›lar›yla ilgili bir aç›klama daha yap›ld›. 4 Haziran 2006 tarihli
81 No’lu aç›klamay› yay›nl›yoruz.

1) DTP'liler bir kez daha devrimcilere sald›rd›lar. 31 May›s'ta Diyarbak›r'da Dicle Gençlik Derne¤i'nden iki devrimci ö¤renci, Kürt
milliyetçi hareketinin sald›r›s›na u¤rad›. ‹ki ö¤renci 10-15 kiﬂilik DTP'li
bir grup taraf›ndan dövüldü.
10 May›s 2006'da bir aç›klama
yapm›ﬂt›k. Aç›klamam›z›n baﬂl›¤›
ﬂöyleydi: “Kürt Milliyetçi Hareketi
Devrimcilere Sald›r›yor”... May›s
ay›n›n baﬂ›nda sadece bir hafta içinde HÖC'lülere karﬂ› dört ayr› sald›r› düzenlenmiﬂ, iki demokratik kurum bas›lm›ﬂ, birçok devrimci yaralanm›ﬂt›.
Geçen süre içinde ne Kürt milliyetçi hareketi bu sorumsuzlu¤a, aymazl›¤a son verdi, ne de devrimci,
demokratik kurumlardan bu sol içi
ﬂiddetin karﬂ›s›na dikilen bir irade
ortaya ç›kt›. Ve sonuç: Sald›r› sürüyor.
2) 31 May›s 2006 Çarﬂamba günü, Diyarbak›r 6. Kültür ve Sanat
Festivali kapsam›nda bir konseri izlemek için giden Dicle Gençlik Derne¤i'nden biri bayan iki ö¤renciye,
DTP'li 10-15 kiﬂilik bir grup taraf›ndan sald›r›ld›. DTP'li grup, defalarca
yap›lan ça¤r›lara ra¤men kan›tlayamad›klar› ve asla kan›tlayamayacaklar› klasik yalanlar›yla,“siz bi-

zim önderli¤imize küfrediyorsunuz
ne iﬂiniz var bu alanda” diyerek sald›rm›ﬂlard›r.
Tekmelerle, yumruklarla gerçekleﬂtirilen sald›r›da ö¤renci arkadaﬂlar darp edilmiﬂtir. Etrafta konseri
izlemeye gelen insanlar› da “bunlar
önderlerimize küfür ediyor ne iﬂleri
var aram›zda koval›m onlar› buradan...” diyerek k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂm›ﬂlar, kitle genel olarak k›ﬂk›rtmaya alet olmazken, k›rk yaﬂlar›nda biri de sald›r›ya kat›larak ö¤rencilere
vurmuﬂtur.
Gençlik Federasyonu'ndan ö¤renciler, Eskiﬂehir'de, Sakarya'da faﬂistlerin sald›r›s›na u¤ruyor, faﬂistler
halk› “bunlar PKK'li...” diye k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂ›rken, ayn› Gençlik
Federasyonu'ndan ö¤rencilere bu
kez Diyarbak›r'da Kürt milliyetçileri sald›r›yor ve bu kez halk “bunlar
PKK'ye küfür ediyor” diye k›ﬂk›rt›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Bu tablonun takdirini halk›m›za ve tüm devrimci, demokratik
kesimlere b›rak›yoruz.

3) Hat›rlanaca¤› gibi, Diyarbak›r'da geçen y›l Ekim, Kas›m ve
Aral›k ay› boyunca BAGEH üyeleri, Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencilere defalarca sald›rd›lar.
Kürt milliyetçi hareketi, sald›r›lar›n›, Gençlik Federasyonu'ndan X.
adl› arkadaﬂ›m›z›n önderliklerine
küfür etti¤i gerekçesiyle aç›kl›yordu. Herkese hat›rlatal›m; o zaman
ﬂöyle diyorlard›: Bizim Gençlik Derne¤i'yle, bir sorunumuz yok, bizim

Gençlik Federasyonu'yla bir sorunumuz yok, bizim HÖC'le bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz X adl›
kiﬂiyle. O önderli¤imize küfretmiﬂtir,
o buradan al›n›rsa, sorun çözülür...
Sözünü ettikleri X. adl› arkadaﬂ,
oligarﬂi taraf›ndan Diyarbak›r'da tutukland›. Ama görüldü¤ü gibi sald›r›lar sürüyor.
Ne gerekçelerinde, ne sald›r›lar›n sorumlulu¤unu üstlenmekte, hiçbir noktada bir gram aç›kl›k, cesaret,
dürüstlük, samimiyet olmad›¤›n›
gösteriyor bütün bunlar.

4) 10 May›s'taki aç›klamam›zda da belirtti¤imiz üç hususu tekrar ediyoruz:
-) DEVR‹MC‹LER bask›yla,
sald›r›larla S‹ND‹R‹LEMEZ. Ancak düﬂüncelerine güvenmeyenler,
bu yöntemlere baﬂvururlar. Biz düﬂüncelerimize güveniyoruz. Bunun
için korkmuyoruz. Devrimcilerin
düﬂüncelerini “zorla”, “bask›yla”
de¤iﬂtirmeyi düﬂünenler, bu düﬂünceler karﬂ›s›nda aciz kalanlard›r.
-) Böyle bir ortamda, devrimcilere karﬂ› adeta kampanya halinde sald›r›ya geçmek, aç›k bir sorumsuzluk
ve aymazl›kt›r. Ve böyle bir ortamda
sald›r›lar›n sadece ve sadece oligarﬂiye hizmet etti¤i aç›kt›r.
-) Kürt milliyetçi hareketinin bu
sald›r›lar›na karﬂ› ç›kmayan hiçbir
kiﬂi veya örgüt, “sol içi ﬂiddet”e karﬂ› oldu¤unu iddia edemez!
Geliﬂmeleri halk›m›z›n, devrimci, demokratik tüm kesimlerin bilgisine sunuyoruz.

TAK, Ne Yapmak ‹stiyor?

d›r›da halktan birçok insan›n ve bir devrimcinin yaralanm›ﬂ olmas›n› bir ‘özür’ gerekçesi olarak görmüyor.

Mersin’de 2 Haziran günü bir büfe bombaland›. 15
kiﬂi yaraland›. Yaral›lardan biri de ÖDP Mersin merkez
ilçe yöneticisi Dersim Gül’dü. Sald›r›y› TAK (Kürdistan
Özgürlük ﬁahinleri) üstlendi. Ama bu eylemi neden, kime, neye karﬂ› yapt›klar›na dair tek bir kelime yoktu
aç›klamalar›nda. Sözkonusu büfeyi neden bombalad›klar›n› aç›klama gere¤i bile duymuyor bu anlay›ﬂ. Sal-

Böyle bir anlay›ﬂ›n devrimcilikle ilgisi olamaz. Bu
anlay›ﬂ ‘Kürt milliyetçisi’ de olamaz. ‘Kürdistan Özgürlük ﬁahinleri’ imzas›yla yap›lan bu eylemlerin Kürdistan’a, özgürlük mücadelesine yarar› ne? Halk› hedef
alan bu tür eylemler, fiziki olarak da, siyasi olarak da
halka zarar veriyor. Bu eylem anlay›ﬂ›na, sola verilen
bu zarara derhal son verilmelidir!
42
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not düﬂüyoruz

Sol içi ﬂiddete karﬂ› giriﬂimler...

✔ Ali Bayramo¤lu’nun dikkatine!

SUSKUNLUK NEREYE KADAR?

Yeni ﬁafak Yazar› Ali Bayramo¤lu, 3 Haziran tarihli
yaz›s›nda, kontrgerilla faaliyetlerini eleﬂtirerek ﬂu örnekleri veriyor: “De¤il mi ki, Kahramanmaraﬂ, Sivas,
Çorum katliamlar›ndan 16 Mart 1978 hadisesine,
Abdi ‹pekçi'nin katlinden U¤ur Mumcu cinayetine,
Çetin Emeç'in vurulmas›ndan Hiram Abas'›n öldürülmesine, Ecevit'e yönelik suikastten Özal'a s›k›lan
kurﬂunlara, Vedat Ayd›n'dan Güneydo¤u'daki Kürt
ayd›nlar›n›n yok edilmesine uzanan bir ‘faili meçhul
hadiseler’ ülkesidir Türkiye.”

Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve
Çözüm Platformu, tüm sol gruplar›n sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda ortak ve net bir tav›r almas› do¤rultusunda, geçti¤imiz günlerde sol güçlere bir ça¤r› yapt›.
Bu ça¤r› üzerine 26 May›s ve 2 Haziran’da iki toplant› yap›ld›.
26 May›s’da yap›lan toplant›ya ﬂu kurumlar kat›ld›:
Platform üyeleri (HÖC, DEVR‹M, DEVR‹MC‹ HAREKET, DHP, KALDIRAÇ, ODAK, PDD, BDSP, BAR‹KAT, EHP, ‹ﬁÇ‹ MÜCADELES‹, SEH, TKP, ÖDP) ve
platform d›ﬂ›ndan DEVR‹MC‹ KOMÜN‹STLER, SDP,
TÖP, EZ‹LENLER‹N KURTULUﬁU, ÇA⁄RI, ALINTER‹, PART‹ZAN, ANARﬁ‹ST KOMÜN‹STLER,
ÜRÜN.
Ça¤r›l› olduklar› halde toplant›ya kat›lmayanlar ise
ﬂunlard›: ESP, MÜCADELE B‹RL‹⁄‹, HKP, KÖZ, B‹L‹NÇ VE EYLEM, HAZ‹RAN.
Somut bir sonuç ç›kmad› bu toplant›dan. Daha geniﬂ
bir toplant› yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld› ve 2 Haziran için
bir toplant› ça¤r›s› yap›ld›.
2 Haziran’da saat 19.00’da toplant› yerine gelenler,
bir kez daha ça¤r›n›n cevap bulmad›¤›n› gördüler. Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu üyesi kurumlar d›ﬂ›nda, toplant›ya kat›lan sadece 3 (yaz›yla sadece üç) grup vard›: Devrimci
Komünistler, Ezilenlerin Kurtuluﬂu ve S›n›f Mücadelesi adl› gruplar gelmiﬂti toplant›ya.
DTP, SDP, TÖP, toplant›ya kat›lmayacaklar›n› resmi
olarak iletmiﬂlerdi. EMEP, topant› ça¤r›s›na “bu tür giriﬂimlerden bir sonuç ç›kmayaca¤›n› düﬂündükleri
için” kat›lmayacaklar› cevab›n› verdi.
Bunun d›ﬂ›nda, birkaç istisna d›ﬂ›nda kat›lmayanlar
neden kat›lmad›klar›na dair bir aç›klama veya bir mazeret bildirimi bile yapmad›lar. Niye gelmedikleri bilinmiyor.
Yukar›daki tablo üzerine çok ﬂey söylenebilir. Ama
öte yandan, tablo fazla söze de gerek b›rakm›yor.
Solun “sol içi ﬂiddet” karﬂ›s›ndaki durumu, ad›na ister sorumsuzluk, ister tutars›zl›k, ister pragmatizm denilsin, tüm bu tan›mlar› aﬂan boyutlarda vahimdir.
Bu tablo, Kürt milliyetçilerinin sald›r›lar›n›n sürmesi karﬂ›s›nda sessiz, tav›rs›z kalanlar›n sorumlulu¤unu
daha da büyütmektedir. 2 Haziran toplant›s›, gelmeyenlere ça¤r›y› tekrarlayarak bir hafta sonra yeniden toplanmak üzere bitirildi. 9 Haziran’da bir toplant› daha
olacak. Umuyor ve diliyoruz ki, 9 Haziran toplant›s›nda
bu olumsuz tablo de¤iﬂmiﬂ olsun. De¤ilse, unutulmas›n
ki, sol içi ﬂiddetin sorumlulu¤u, sald›ran kadar, sald›r›ya ﬂu veya bu biçimde yol açanlar›n da omuzundad›r.

Say›lan olaylarla, M‹T’çi Hiram Abbas’›n cezaland›r›lmas› aras›nda ba¤ kurabilmek özel bir gayret mi,
yoksa dikkatsizlik mi; bunun de¤erlendirmesini say›n Bayramo¤lu’na b›rak›yoruz. Hiram Abbas, halka
karﬂ› iﬂledi¤i suçlardan dolay› Devrimci Sol taraf›ndan cezaland›r›lm›ﬂ ve yay›nlanan bir bildiri ile üstlenilmiﬂtir. Umar›z Bayramo¤lu “hatas›n›” düzeltir. Tümü kontra eylemi ya da provokatif amaçl› gerçekleﬂtirilen sald›r›larla bu eylemin politik olarak yanyana getirilmesi yanl›ﬂ oldu¤u gibi, “failinin meçhul” oldu¤u da do¤ru de¤ildir.

✔ Sezer’den kuﬂatmaya destek
Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer, iki gün sürecek Ortado¤u gezisinde, ‹srail’in ard›ndan gitti¤i Filistin’de, halk›n seçti¤i meﬂru hükümetle görüﬂmedi.
Emperyalistlerin ve ‹srail’in Hamas hükümetini kuﬂatarak Filistin halk›n› teslim alma politikas›na destek
veren Sezer’e yak›ﬂt›! ‹srail Cumhurbaﬂkan› Moﬂe
Katsav’›n “Gerçekten çok memnunum” sözleri her
ﬂeyi aç›klar. Siyonizmin memnun oldu¤u her ﬂey Filistin halk›na saplanan bir hançerdir.

✔ ﬁimdi ne olacak?
M›s›r Çarﬂ›s›'nda 1998 y›l›nda meydana gelen ve yedi kiﬂinin öldü¤ü patlamayla ilgili dava, 8 Haziran’da
sonuçland›. Ve aralar›nda Sosyolog P›nar Selek’in
de oldu¤u tüm san›klar, beraat etti. Çünkü M›s›r
Çarﬂ›s›’na bomba konuldu¤una dair hiçbir kan›t,
belge yoktu. Yani k›sacas›, dava bir “komplo”ydu.
Poliste al›nan ifadeler, polis fezlekesiyle haz›rlanan
iddianameler komployu tamaml›yordu. Peki ﬂimdi
ne olacak? O kadar insan›n o kadar y›l yat›r›lmas›n›n
sorumlusu kim olacak? Komplocular hakk›nda dava
aç›lmayacak m›?

✔ Huzurlu demokrasi!
Sekiz aday oldu¤u gerekçesiyle Isparta il kongresini
iptal eden Tayyip Erdo¤an, bu defa da iki aday ve
sekiz liste ç›kmas› karﬂ›s›nda adaylara “vize” vermeyecekmiﬂ. Niye? Çünkü çok aday, huzursuzluk ç›kar›rm›ﬂ. AKP’nin demokrasisi böyle oluyor demek!
43
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2005 Kas›m’›nda Irak’›n Hadisa
Kenti’nde ço¤u çocuk ve kad›n 24
kiﬂinin katledilmesi, Amerika’n›n
Vietnam’daki iﬂgalinin gerçek yüzünü tüm dünyaya anlatan My Lai
Katliam›’na benzetiliyordu. Dünya
kamuoyunda, Irak’ta savaﬂ hukuku
ad›na nas›l bir suç iﬂlendi¤ini, iﬂgalin kanl› yüzünü, ABD ordusunun
“direniﬂçileri vurduk” dedi¤i sald›r›larda halka karﬂ› savaﬂ›ld›¤› gerçe¤ini tart›ﬂt›ran Hadisa Katliam›’n›n,
resimlerle belgelenmesinin ard›ndan bir tan›¤› daha ortaya ç›kt›.
Tahir El Haditi (42)
adl› Irakl›’n›n anlat›mlar›, iﬂgalin nas›l sürdü¤ünü aç›kça gözler önüne serer niteliktedir.
Amerikan konvoyuna yönelik sald›r›n›n ard›ndan “intikam” amaçl›
halka yönelik katliamda yaﬂananlar›
anlatan El Haditi; Amerikan askerlerinin olay yerine yak›n oturan yaﬂl› ve hasta Abdülhamid Hasan
Ali'nin evine gittiklerini; Ali ile kar›s›n›n, 3 o¤ullar›, gelinleri ve torunlar›n›n öldü¤ü bu evin ard›ndan,
komﬂusu Yunus Selim Risayif'in
evine geçtiklerini; Risayif, kar›s›,
k›z kardeﬂi ve 5 çocu¤un öldü¤ü ve
Amerikan askerlerinin evden ayr›ld›ktan sonra feryat eden kad›nlar›n
ç›¤l›klar›n›n duyuldu¤unu anlatt›.
El Haditi, askerlerin daha sonra
‹yad Ahmed'in evine geçti¤ini, burada da 4 kardeﬂi öldürdü¤ünü kaydetti. Ne oldu¤unu merak eden bir
komﬂunun da sokakta kurﬂunlara
maruz kald›¤›n› sözlerine ekledi.
Görüldü¤ü gibi aç›k bir gözü
dönmüﬂ katliamc›l›k; direniﬂ karﬂ›s›nda acze düﬂmüﬂ, halktan intikam
almak, sindirmek istiyor. Tüm iﬂgalcilerin baﬂvurdu¤u bir yöntem.
‹ﬂte bu olaya iliﬂkin Amerikan
emperyalizmi “soruﬂturma açt›¤›”
aç›klamas› ile durumu kurtarmaya
ve “üç beﬂ askerin iﬂi” izah›na haz›rlan›rken, bir baﬂka katliam›n görüntüleri ortaya ç›kt›. BBC, Amerikan askerlerinin yapt›¤› yeni bir
katliam›n görüntülerini yay›nlad›.
‹shaki'de bir evi bas›p ço¤u çocuk
11 kiﬂiyi katleden ABD askerleri

askerlerinin kurallara göre davran›p
kusurlar›n›n bulunmad›¤›, bir Kaideci’nin sakland›¤› evden ateﬂ edilince, hava sald›r›s› düzenlendi¤i,
binada üçü sivil dört ceset bulundu¤u” belirtilerek, “dokuz kiﬂi de bina
enkaz›nda kal›p ölmüﬂ olabilir. Askerlerin bir aileyi katledip suç izini
ortadan kald›rmak için evi y›kt›¤›
iddias› tamamen yalan” denildi.
Dört kiﬂiyi öldürdük, ama dokuz
kiﬂiyi y›k›lan duvarlar öldürdü! Hukukla, adaletle, dünya ile dalga geçmek, katliam hukukunu
meﬂrulaﬂt›rmak budur
iﬂte! Üçünün sivil oldu¤unu kabul ediyorsan,
katledenleri cezaland›r!
Bunu akl›yor bu hukuk!
Evi bombalad›k diyor,
sonra “enkaz” demagojisi yap›yor.
“sivil katliamlar›n›n soruﬂturulup
sorumlular›n cezaland›r›laca¤›n›”
söyleyen Bush’un, sadece dünya
kamuoyunun tepkilerini nötralize
etmek için böyle konuﬂtu¤u aç›k de¤il mi? ﬁimdi ayn› yalan Hadisa
katliam›na iliﬂkin söyleniyor.

‹mparatorlu¤un adaleti
ve savaﬂ ahlak›
kan›t b›rakmamak için de evi havaya uçurmuﬂlar. BBC'nin yay›nlad›¤›
görüntülerinde de, vurulduklar› belli olan çocuklar›n cesetleri görülüyor. Konuya iliﬂkin Irak polisinin
raporu da olay› do¤ruluyor. Rapor,
iﬂgalciler eve girerek beﬂi çocuk,
dördü kad›n 11 kiﬂiyi kasten öldürdü, binay› y›kt› diyor.

Katliamlarla süren iﬂgal
Yalanla gizlenen katliam
akland›!
ABD ordusunun, Hadisa’da oldu¤u gibi, bu olaya iliﬂkin katliam›n
gerçekleﬂti¤i 15 Mart 2006 tarihindeki aç›klamas› ise elbette yaﬂanandan tamamen farkl›yd›. Bugüne kadar bütün katliamlar›n› yalanla gizlemeye çal›ﬂan ve tüm dünya kamuoyunu aldatmay›, ahlaks›z savaﬂ›n›n
bir parças› olarak gören ABD, eve
“El Kaide'nin bir üyesinin burada
oldu¤u istihbarat› üzerine operasyon düzenlendi¤ini, a¤›r ateﬂ alt›nda kalan evin çöktü¤ünü ve bunun
sonucunda dört kiﬂinin öldü¤ünü”
söylemiﬂti. Ölenlerden birini de
“ﬂüpheli ﬂah›s” ilan etmiﬂti.
Savaﬂ hukukunu, ahlak›n› çoktan bir yana b›rakan emperyalistler
gizledikleri katliam›n ortaya ç›kmas›n›n ard›ndan açt›klar› sözde soruﬂturmay› geçen hafta bitirdiler. Olay
kapat›ld›! Katliama kat›lan askerler
akland›! Haz›rlanan raporda, “ABD
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Ebu Gureyb’de iﬂkence belgelendi¤inde, “özgürlükten, demokrasiden, insan haklar›ndan, Irak halk›n› diktatörlükten kurtarmaktan”
sözeden emperyalizmin, dünyaya
vahﬂetten baﬂka verecek hiçbir ﬂeyinin olmad›¤›na tan›k olunmuﬂtu.

Hadisa Buz Da¤›’n›n Ucu ‹ngiliz Independent Gazetesi’nin tan›nm›ﬂ savaﬂ
muhabiri Robert Fisk, Hadisa’n›n Buz Da¤›’n›n
ucu olabilece¤ini yazd›. Ba¤dat’ta t›bbi yetkililere dayanarak, “Amerikal›lar’›n Ba¤dat morguna
getirdikleri cesetlere kesinlikle otopsi yap›lmas›na izin vermediklerini” ifade eden Fisk, ölümlerin “travmatik yaralanma sonucu oldu¤u” belirten askeri belgelerin Irakl› yetkililerin eline
tutuﬂturuldu¤unu bildirdi. Fisk, iﬂgalci ‹ngilizler’i
kastederek, “Askerlerimizin ellerinde masum
insanlar›n kan› var” dedi. Fisk, emperyalizmin
demokrasi götürme yalan›n› da, “Hadisa’da demokrasi getirece¤im diyen kurtar›c›lar› taraf›ndan öldürülen 24 kiﬂiden kaç›n›n seçimlerde oy
verebildi¤ini merak ediyorum” diye sordu.

Oysa, Ebu Gureyb malumun belgelenmiﬂ haliydi sadece. Hadisa ve ‹shaki de, katliamlar›n belgelenmiﬂ
örnekleridir. Gerçekte, iﬂgal katliamlarla, iﬂkencelerle sürdürülmektedir. Irak halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda çaresizleﬂen iﬂgalcilerin, iﬂkence
ve katliamlar› “askerlerin suçu” olarak lanse etme çabas› da, bu yal›n
gerçe¤in üzerini örtme amaçl›d›r.
‹ﬂgalcilerin sadece kay›tlara geçen katliamlar›ndan baz›lar›n› hat›rlayal›m: 28 Nisan 2003’te; Felluce'de gösteri yapan 100 Irakl›’n›n
taranmas› sonucu 13 kiﬂi öldü. 19
May›s 2004’te; Suriye s›n›r›nda bir
dü¤ün evine düzenlenen hava sald›r›s›nda 45 sivil öldü. 12 Eylül
2004’te: Ba¤dat'ta füze sald›r›s›nda
biri muhabir 5 kiﬂi öldü. 13 Kas›m
2004’te: Felluce'de bir camide yaral› ve silahs›z üç Irakl› infaz edildi.
16 Ekim 2005; Ramadi'de hava sald›r›s›nda aralar›nda çocuklar›n da
oldu¤u 20 sivil öldü. 18 Mart 2006:
Duhuliye'de 13 yaﬂ›nda bir çocukla,
anne ve babas›n›n da oldu¤u 7 kiﬂi
katledildi. May›s ay›nda benzeri ﬂekilde iﬂgalcilerin sivillere yönelik
sald›r›larda ölenlerin say›s› 29 kiﬂi.

Emperyalizmin ahlak›
Katliamlar›n son süreçte belgelenmesi karﬂ›s›nda, Amerikan psikolojik savaﬂ makinas› da harekete geçti. “‹majla” halklar› aldatma uzman›
olan ABD'nin, “bozulan imaj›n› düzeltme” çabalar› hakk›nda ‹ngiliz Times Gazetesi’nde ﬂu ifadeler yerald›:
“ABD, 150 bin koalisyon gücü askerinin savaﬂ alan›nda izlenmesi gereken ahlaki de¤erler ve etik kurallarla
ilgili h›zland›r›lm›ﬂ bir kurstan geçirilmesi talimat› verdi.”
Demek ki mesele askerlerin ahlaks›zl›¤›nda! Guantanamo’daki iﬂkence kararlar›n›n bizzat Pentagon’da al›nd›¤›n› ortaya ç›karan belgeler, katliamc›lar›n aklanmas›, Ebu
Gureyb’de köpekle iﬂkence san›¤›
askere hapis cezas› verilmemesi, Guantanamo’nun kendisinin her türlü
hukuku ayaklar alt›na almas› ne olacak peki? Bunlar da Beyaz Saray’dakilerin “bireysel ahlaks›zl›klar›” m›?

CIA iﬂkence uçaklar› raporu haz›r:

Avrupa bilerek suç ortakl›¤› yapt›!
CIA’n›n Avrupa’daki gizli gözalt› merkezleri, iﬂkence uçaklar›n›n havaalanlar›n› kullanmas›na iliﬂkin, aral›k ay›nda baﬂlat›lan soruﬂturman›n raporu tamamland›. Avrupa Konseyi üyesi ‹sviçreli Parlamenter Dick Marty
taraf›ndan haz›rlanan rapor, 7 Haziran’da bas›na aç›kland›.
17 Haziran’da AKPM’de tart›ﬂ›lacak olan raporun, Avrupa devletleri taraf›ndan onaylan›p onaylanmayaca¤› merak konusu. Zira rapor, sadece
CIA’y› de¤il, iﬂbirlikçilerini de suçluyor ve suçun bilerek iﬂlendi¤ini söylüyor. CIA’n›n suç orta¤› ülkeler ﬂu ﬂekilde s›ralan›yor: Türkiye, ‹sviçre,
Bosna-Hersek, ‹ngiltere, ‹talya, Makedonya, Almanya, Polonya, Romanya, ‹spanya, K›br›s Rum Kesimi, ‹rlanda, Portekiz ve Yunanistan.
Romanya ve Polonya ise iﬂkence kamplar›na ev sahipli¤i yaparak bu
ülkeler aras›nda ön plana ç›k›yor. Sosyalist iktidarlar›n neden y›k›ld›¤›n›n
bir cevab› iﬂte!

‹ncirlik Üssü sevk›yat platformu Raporda say›lan 14 ülke CIA’in
yasal olmayan operasyonlar›na göz yummakla suçlan›rken, ‹ncirlik Üssü’nün ABD’nin “terör ﬂüphelisi” olduklar› gerekçesiyle tutuklad›¤› kiﬂilerin sevk›yat›nda “platform” olarak kullan›ld›¤› ifade ediyor. ‹ncirlik Üssü’nün ‘Cezayirliler Grubu’ olarak adland›r›lan kiﬂilerin sevk›yat›nda kullan›ld›¤›n›n tespit edildi¤i belirtildi.
Dick Marty, CIA’in Avrupa’daki operasyonlar› için kulland›¤› gizli
merkezleri ve güzergahlar› “örümcek a¤›” olarak nitelendirdi¤i toplant›da,
Türkiye’nin de bu a¤›n içerisinde oldu¤unu ve Türk hükümetinin yöneltilen sorulara cevap göndermedi¤ini belirtti.
‹ﬂkence merkezleri ve Avrupa’n›n ‘sessizlik a¤›’ Bilgi vermekten kaç›nan sadece Türkiye de¤il, birçok ülke “devlet s›rr›” gerekçesiyle komisyona bilgi göndermezken, Marty, ilgili ülkelerin yetkililerinin
operasyonlardan haberdar oldu¤unun alt›n› çizdi. ‹ﬂkence uçuﬂlar›n›n ve
gizli iﬂkence merkezlerinin halen faaliyette oldu¤una dikkat çekilen raporda, Avrupa ülkelerinin tavr› ise “sessizlik a¤›” olarak nitelendirildi.
Gayri-meﬂru savaﬂta hukuki olan hiçbir ﬂey olamaz! Emperyalizmin “terörle savaﬂ” ad›n› verdi¤i sald›r›, iﬂgal, katliamlar halklara
karﬂ› savaﬂt›r. Gayri-meﬂrulu¤u art›k tart›ﬂmas›z bir gerçek olarak kabul
edilmektedir. Böyle bir savaﬂta elbette meﬂru, hukuki olan hiçbir ﬂey yoktur, sadece kimileri böyle gösterilir. Düﬂünün; iﬂbirlikçi ülkelerin deste¤iyle gözalt›na al›yor, uçaklarla iﬂkence merkezlerine taﬂ›yor, kendi burjuva
hukuku çerçevesinde dahi hiçbir hukuki iﬂlem yapm›yor; sonras› ise “meçhul”! Ya hukuksuzlu¤un abidesi Guantanamo’ya ya da ölüme!
Naziler, Alman tekellerinin ç›karlar› için girdikleri savaﬂta ölüm kamplar› kurmuﬂtu; ABD de iﬂkence kamplar›. Halklar Naziler’i tarihin çöplü¤üne gönderdi, emperyalizmin vahﬂeti de ancak böyle bir sonuçla bitecek!
ABD askerlerinin yozlaﬂm›ﬂl›¤›,
katliamc›l›klar›, ahlaki çöküntü
içinde olduklar› bir gerçekliktir. Bu
ahlaks›zlar› kapitalist sistemin,
ABD ordu makinas›n›n e¤itti¤i gerçe¤i bir yana; tüm bunlar, emperyalizmin ahlak anlay›ﬂ›ndan, hukuk
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normlar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Ve
onun ahlak›, adalet anlay›ﬂ› öyle
e¤itimlerle düzelecek bir vak’a de¤ildir, dünyan›n üzerine çöreklenmiﬂ habis bir urdur ve tek tedavi kesilip at›lmas›d›r. Bu “ur”un cerrah›
ise direnen halklar olacakt›r.

dünya
Topraks›zlara Toprak! “Tac› y›kaca¤›z,
BolivyaÜlkenin
en
önemli kaynaklar›ndan biri
olan Gaz’› millileﬂtiren Bolivya Devlet
Baﬂkan› Evo
Morales, yoksul köylülere verdi¤i
sözün ilk ad›m›n› atarak, Toprak Reformu baﬂlatt›. Reform kapsam›nda
ilk toprak da¤›t›m› geçen hafta yap›ld› ve 7 bin 700 kilometre kare devlet topra¤› yoksul yerlilere verildi.
Verimli tar›m arazilerinin yüzde
‘90’›na yak›n›n›n, büyük toprak sahibi 50 bin ailenin elinde bulundu¤u
ülkede, önümüzdeki 5 y›l içinde toplam 200 bin kilometrekare topra¤›n,
yoksul köylülere da¤›t›lmas› planlan›yor. Morales taraf›ndan baﬂlat›lan
reform kapsam›nda da¤›t›lacak topra¤›n büyük bir k›sm›n›n, bat›daki
verimli alçak bölgelerde bulunan,
kullan›lmayan devlet arazilerinden
oluﬂtu¤u ö¤renilirken, Morales Hükümeti, “verimsiz kullan›lan ve yasad›ﬂ› olarak ele geçirilen özel topraklara da el konulaca¤›n› ve bu topraklar›n, köylülere da¤›t›laca¤›n›” belirtiyor.
Beklendi¤i gibi, Morales’in hakl›
uygulamalar›ndan ilk rahats›z olan,
emperyalistlerin yan›s›ra, zenginler
oldu.

Büyük toprak sahiplerinin oluﬂturdu¤u Ulusal Çiftlik Konfederasyonu, “el konulmas›ndan korktuklar›
topraklar›n› korumak için, savunma
gruplar› kuracaklar›n›” aç›klad›. Morales ise bu gruplar›n yasad›ﬂ› olaca¤›n› ilan ederek, tar›m reformunun
tavizsiz uygulanaca¤›n›n iﬂaretlerini
verdi.
Hükümetini bask› alt›na almaya
çal›ﬂan sadece büyük toprak sahipleri de¤ildi. 9 sanayi ve ticaret federasyonunun 7’si, 2 Haziran’da yay›nlad›klar› bildiriyle, “Bolivya’n›n daha
iyi bir gelecek ümidinin ideoloji, siyaset ve yabanc› etkisi alt›ndaki hareketlerle zay›flat›ld›¤›n›” ileri sürdü.
Ony›llard›r emperyalist destekle
ülkeyi yöneten ve halk›n yüzde
60’tan fazlas›n› açl›k s›n›r› alt›nda
yaﬂamaya mahkum eden iﬂbirlikçi
burjuvazinin “daha iyi bir gelecek”ten ne anlad›¤› Bolivya halk›n›n
yoksullu¤uyla görülmektedir. ‹ﬂbirlikçilikleri tescilli olan tekellerin sözünü etti¤i “yabanc› etkisi”, Küba ve
Venezuella’n›n devrimci, ilerici hükümetlerinden baﬂkas› de¤il elbette.
Bu üç ülke aras›nda geliﬂen iliﬂkiler
sadece Amerikan emperyalizmini de¤il, tüm k›tada bulunan oligarﬂileri de
rahats›z etmektedir. ‹stiyorlar ki, Latin Amerika’y› yüzy›ld›r oldu¤u gibi,
emperyalist tekellerle birlikte ya¤malamaya devam edelim.

Topraks›zlar›n Lula’ya öfkesi
Brezilya- Baﬂta topraks›z köylüler, iﬂsizler, iﬂçiler olmak üzere tüm
emekçi halk›n umutla devlet baﬂkanl›¤›na seçti¤i Lula Hükümeti, emekçilerin öfkesinin hedefi olmaya baﬂlad›. Son olarak, Lula’n›n söz verdi¤i toprak
reformu talepleri yerine getirilmeyen ve yapt›klar› eylemlere cevap verilmeyen topraks›z köylüler, 6 Haziran’da Brezilya Parlamentosu’nu bast›.
Topraks›z Köylüler Hareketi (MST) üyesi 300 köylü, güvenlik birimlerini sopalarla döverek girdikleri parlamentoyu tahrip ederek, milletvekillerinin bulundu¤u salonun önüne kadar geldiler. Lula da Silva, yoksullar›n eylemini k›narken, MST Lideri Bruno Maranhao, köylülerin reform talebiyle
mektup iletmek için gittiklerini, ancak güvenlik güçlerinin tavr›na tepki gösterdiklerini kaydetti. Maranhao, “Bu bar›ﬂç› bir hareketti, ancak polis bize
sald›rd›. Biz de karﬂ› harekete geçmek zorunda kald›k”dedi.
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ülkeyi yönetece¤iz”
Nepal- Kral Gyanandra'n›n 1 ﬁubat’ta mutlak iktidar› ele geçirmesinin ard›ndan halk›n sokaklara dökülerek krala
geri ad›m att›rd›¤› ülkede, yoksullar yine
meydanlardayd›. Bir an önce seçimlerin yap›lmas› talebiyle yap›lan gösteri,
NKP(M)’nin ça¤r›s› ile yap›lan 2 Haziran
günü gerillan›n ça¤r›s› ile baﬂkent Katmandu’da soka¤a ç›kan onbinlerce kiﬂi, son y›llar›n en büyük gösterilerinden birini gerçekleﬂtirdi. "Tac› Yakaca¤›z, Ülkeyi ‹dare
Edece¤iz" sloganlar›yla, kraliyet saray›n›n
500 metre yak›n›na kadar yürüyen yüzbinden fazla kiﬂi, "Gyanendra'y› As›n" sloganlar› da hayk›rd›.

‹ﬂçiler kazand›
Bangladeﬂ- Yo¤un sömürü alt›nda 2 milyon emekçinin çal›ﬂt›¤› tekstil
sektöründe baﬂlayan isyan, sonuç verdi.
Tekstil patronlar›, milyarlarca dolarl›k ihracat gelirlerinin tehlikeye girdi¤ini görmeleri üzerine, iﬂçilerin taleplerini kabul ettiler.

Bir iﬂçinin öldürüldü¤ü, onlarca fabrikan›n yak›ld›¤› direniﬂ sonucunda, iﬂçilere
sendikal haklar›n› vereceklerini aç›klayan
patronlar örgütü BGMEA, “protestolar›n›z›
sona erdirmek kayd›yla, sendikalar›n›z›
kurabilirsiniz” dedi. ‹ﬂçiler aç›klamay› temkinli karﬂ›larken, geri ödemeler yap›lana
ve sendikal haklara iliﬂkin resmi bir anlaﬂma yap›lana kadar üretimin baﬂlamayaca¤›n› duyurdular.

Amerika’ya darbe
Somali- Y›llar önce Somali’de onlarca askerini kaybederek büyük bir darbe
yiyen ABD’ye ikinci darbe, mali olarak destekledi¤i “laik” çetelerden oluﬂan iktidar›n
baﬂkenti terketmek zorunda kalmas› oldu.
Baﬂkent 4 ay süren çat›ﬂmalar›n ard›ndan
dinci gruplar›n eline geçerken, çeﬂitli kentlerde çat›ﬂmalar›n sürdü¤ü kaydediliyor.

yurtd›ﬂ›
Sald›r› yasalar›na protesto
Almanya- Hükümetin emekçilere yönelik sosyal sald›r›lar›, 3 Haziran günü Berlin’de 15 bin kiﬂinin kat›ld›¤› bir gösteriyle protesto edildi. Sol Parti, WASG ve Türkiyeli kurumlar›n kat›ld›¤› eylemde, iﬂsizlere yönelik yeni
sald›r› yasas›n›n iptali istendi. Yürüyüﬂün ard›ndan, yap›lan mitinge konuﬂmac› olarak Fransa’dan gelen ö¤renci
temsilcisi, kitlenin kararl›l›¤›n› daha da art›r›rken, iﬂçi, iﬂsiz, gençlik hep birlikte direniﬂ mesajlar› verildi.

Liselilerin 1 milyonluk eylemi
ﬁili- Liseli gençli¤in reform talebiyle aya¤a kalkt›¤›
ﬁili’de, hükümetin bütün tehditlerine, oyalama manevralar›na karﬂ›n, 5 Haziran günü, ço¤u lise ve üniversite ö¤rencisi olmak üzere 1 milyon kiﬂi sokaklardayd›. 16 milyonluk ülkede 1 milyon kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme, sol gruplar da destek olurken, yer yer çat›ﬂmalar yaﬂand›. Ö¤retmenler, e¤itim bakanl›¤› çal›ﬂanlar› da “genel eylem günü”ne kat›ld›lar. Eylemler üzerine, hükümet reform yasas›n› gündemine almak zorunda kal›rken, ö¤renci örgütleri
bu giriﬂime henüz cevep vermedi.

Boykot ve iﬂgaller
Yunanistan- Üniversite ö¤rencileri, özel üniversiteler aç›lmas›n› öngören yasa tasar›s›na karﬂ› boykotta. Ülkede bulunan onlarca üniversitede e¤itim yap›lmazken, ö¤retim üyeleri, iﬂçiler, memurlar da eylemlerin içinde yeral›yorlar. Gençlik iﬂgal ettikleri okullarda çeﬂitli etkinlikler düzenlerken, özellikle Cuntaya karﬂ› direniﬂin
sembolü olan Politeknik Üniversitesi’nde coﬂku ve kararl›l›k yüksek. 1 Haziran günü ise, baﬂta Atina olmak üzere,
birçok kentte gösteriler düzenlendi. Emekçi çocuklar›na
üniversite kap›lar› kapat›lamaz diyen binlerce e¤itimci ve
ö¤renci baﬂkentte sokaklara ç›karken, polis anarﬂist gruplar› bahane ederek sald›rd›. Bakanl›k önüne kadar yap›lan
eylemde, gençlik sald›r›ya direniﬂle karﬂ›l›k verirken, ayn›
gün Mücadeleci ‹ﬂçiler Cephesi PAME ve ö¤renciler akﬂam
saatlerinde meclise kadar yürüdü.

Wolfowitz’e protesto
Almanya- Irak iﬂgalinin mimarlar›ndan, Dünya
Bankas› Baﬂkan› Paul Wolfow›tz, “Dünya Bankas› Forumu”na kat›lmak için 1-2 Haziran tarihlerinde bulundu¤u
Almanya’da protesto edildi. Almanya HÖC’ün de içinde
yerald›¤› anti-emperyalistler, otonomcular, patronlar ve
ülke temsilcilerini kat›ld›¤› toplant›n›n yap›ld›¤› Ticaret
Odas› binas› önüne kadar yürüyerek, direnen halklar›n
kazanaca¤›n› hayk›rd›lar.

Senatörden Adalet Bakan›’na soru:
Belçika kendi vatandaﬂ›n›n iﬂkenceci
bir ülkeye iadesine seyirci mi kalacak?
Hollanda’da Türkiye’nin iade talebi üzerine tutuklanan DHKC Enformasyon Bürosu çal›ﬂan› Bahar Kimyongür’ün iadesine karﬂ› eylemler sürerken,
Belçika kamuoyu ve senatosunda da konu gündemde.
Belçika vatandaﬂ› olan Kimyongör’ün böyle hukuksuz bir ﬂekilde iade edilmek istenmesinin, tüm
Belçikal›lar’›n, yeni ç›kar›lan “anti-terör yasas›”n›n
senatör Dubie
nas›l hedefi haline gelebilece¤ini gösterdi¤ini belirten Belçikal› hak ve özgürlük savunucular› “özgürlüklerimiz tehlikede” diyorlar.
Belçika’n›n Hollanda Konsoloslu¤u'ndan bir yetkilinin Bahar
Kimyongür’le görüﬂtü¤ü bildirilirken, Belçika Senatosu’nda Yeﬂiller Partisi’nden bir senatörün Adalet Bakan›’na Kimyongür’ün
durumuna iliﬂkin soru sormas› üzerine, konunun tekrar gündeme
geldi¤i ö¤renildi.
Senatör Josy Dubie, Adalet Bakan› Laurette Onkelinx’e “bir
Belçika vatandaﬂ› olan Bahar Kimyongür’ün iﬂkence uygulayan bir devlete iade tehlikesi” baﬂl›¤›yla bir soru yöneltti. Dubie,
öncelikle Kimyongür’ün kim oldu¤unu anlatt› ve ard›ndan da
Kimyongür'ün Brüksel’de bir enformasyon bürosu bulunan
DHKC’nin bir militan› oldu¤unu hat›rlatt›. Dubie, Kimyongür’ün
Hollanda’ya Belçika taraf›ndan teslim edildi¤ini düﬂündü¤ünü
ifade etti.
Bu a¤›r komplo suçlamas› karﬂ›s›nda Adalet Bakan›, “Kimyongür’ün takip alt›nda olmas›n›n do¤al” oldu¤unu ifade ederek, suçlamay› reddetti. Dubei, bu tutuklamay› tesadüf gibi gösteren bakan› eleﬂtirmeye ve Türkiye’ye iade amaçl› bir iﬂbirli¤ine dikkat
çekmeye devam etti. Adalet Bakan›’n›n gerçeklerin aç›kça ifade
edilmesi karﬂ›s›nda sinirlerine hakim olamad›¤› gözlenirken, Josy
Dubie ise ›srarla, “sizlere olanlar› anlat›yorum, Belçika devleti
kendi vatandaﬂ›n›n iﬂkence uygulayan bir ülkeye iadesine seyirci
mi kalacak? Bugüne kadar hükümetiniz hiçbir giriﬂimde bulunmad›. Halen de bu soruya bir cevap veremiyorsunuz” diye konuﬂtu.
Dubie, ayn› oturumda, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› yetkilisine de sorular yöneltti ve ayn› içerikte bir cevap ald›. Yetkili ayr›ca, “Kimyongür Hollanda’daki elçimize bir baﬂvuruda bulunmad›¤› için
bakanl›¤›m›z bir ﬂey yapamaz” gibi bir geçiﬂtirmeye baﬂvurdu.
Oysa, böyle bir baﬂvuru vard›. Dubie, bu gerçe¤i de vurgulad›ktan
sonra, “Ortaya ç›kan ﬂu ki, insan haklar›n› ihlal eden bir ülkeye
kendi vatandaﬂ›n›z›n iadesine karﬂ› bir ﬂey yapmayacaks›n›z. Ben
sistematik olarak sorular›m› tekrarlamaya devam edece¤im. ‹adeyi engellemek için elimden geleni, yetkilerim s›n›r›nda yapaca¤›m
ve meslektaﬂlar›m›n da bana kat›lmas›n› umar›m” diye konuﬂtu.
Öte yandan, Josy Dubie’nin ile bir baﬂka senatörün 16 Haziran’da Bahar Kimyongür’ün ziyaretine gidece¤i ö¤renildi. Kimyongür’ün iadesine karﬂ› etkinliklerini sürdüren CLEA ise 28 Haziranda Türkiye Konsoloslu¤u önünde yapaca¤› eyleme Belçikal›
demokratik kiﬂi ve kurumlar› ça¤›rd›.
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Yu n a n i s tan’da Türkiyeli
emekçilerin,
devrimcilerin
çocuklar›n›n
kurdu¤u ve Yunan kamuoyu
taraf›ndan da tan›nan müzik grubu,
Grup Sevcan’›n çocuklar›n›n, ölüm
orucu direniﬂçisi Behiç Aﬂç›’ya yazd›¤› mektuplara yer veriyoruz...

Bütün konserlerimizde direniﬂ
ve kavgan›n türkülerini çal›yoruz. Amac›m›z
Türkiye'de olanlar› ve o Büyük
Direniﬂimizi Yunan halk›na anlatmakt›r. Dünyada en çok isteyece¤im
ﬂeydir sizi ve Fatma Ablalar›m›z› tan›mak. Ama bu düzen sizi bizden sadece fizken ay›rabildi ve hiçbir zaman da bundan ötesine geçemez. Çok
iesterdim ki Fatma Ablaya da mektup
yazay›m ama olmad› ve kendimi en
büyük 'suçlu' olarak görüyorum. Ama
Fatma Abla hepimizi onurland›rd› ve
de ülkemizin ba¤›ms›zl›k, sosyalizm
ve devrim yolunu bizlere gösterdi.
Fatma Ablalar›m›z, sizler ve devrim ﬂehitlerimiz oldukça halklar›m›z
yenilmez. Biz de bunlar› Yunan halk›na anlatmaya çal›ﬂ›yoruz ve inan›yorum ki bizi çok iyi anl›yorlar, çünkü
onlar da faﬂizmden çok çekmiﬂ bir
halk. ...
Bu mektubu baﬂtan sona büyük
bir heyecanla ve onurla yaz›yorum.
Analar›m›n ellerini öper, abilerimize,
ablalar›m›za sayg›lar ve sevgiler...
Kendinize iyi bak›n Behiç Abi

Grup Sevcan’›n çocuklar›ndan
Direniﬂçi Avukat Behiç Aﬂç›’ya...

Behiç Abi Merhaba!
16 yaﬂ›nday›m. Belki duymuﬂsundur burada bir grubumuz var 'GRUP
SEVCAN'. Gitar ve saz çal›yorum.
Burada yaﬂant›m›z çok k›s›tl›. Yani en
ufac›k bir ﬂey burada bizi mutlu ve
motive ediyor.
Bildi¤iniz gibi burada bir Forum
gerçekleﬂtirildi. Bütün dünyadan ve
Türkiye'den insanlar buradayd›. Sizin
de gelece¤iniz konusunda söylentiler
vard›. Ne iyi olurdu. Bu anlatt›klar›m›
derinlemesine konuﬂurduk. Daha da
önemlisi Yunanistan sorunlar› B‹Z‹M
di¤er sorunlar›n yan›nda hiç kal›yor.
Yani sizden dinleyip ö¤renece¤imiz
çok ﬂey vard› diye düﬂünüyorum.
Tahmin edersiniz ki bu kadar y›l›n
hasreti 4 günlük forumda dinmiyor,
ama biz yine de bu 4 güne çok ﬂey
s›¤d›rd›¤›m›z› düﬂünüyorum. Hiç tan›mad›¤›m insanlar giderken sarmaﬂ
dolaﬂ a¤l›yorduk. Demek ki bu da bu
ailenin büyüklü¤ünün bir parças› olsa
gerek.
Behiç Abi son birkaç cümle söylemek istiyorum. Biliyorum bu çekilen
ac›lara ve yaﬂananlara söylenecek
fazla söz yok, sadece bilmenizi istedi¤im tek ﬂey. Bu küçük yaﬂ›m›za ra¤men her ﬂeyin fark›nday›z. Gözünüz
arkada kalmas›n. Daima yan›n›zday›z.
Sevgilerle, Sezgin Çelik

Merhaba Behiç Abi
Ben Boran 16 yaﬂ›nday›m. 3 kardeﬂiz, evin tek k›z› benim! Biliyorum
ki açl›¤a ra¤men moralin iyidir. Behiç
Abi burada günler sizlerin hasretiyle
geçiyor.
FATMA ABLAMIZ bizi onurland›rd›. Umudu ve kavgay› büyüten ve
bizi gün ve gün onurland›ran, her abi-

mi ve ablam› tan›mak isterdim, tabii
ki sizleri de. Bütün abilerim ve ablalar›mla mektuplaﬂma sevincini yaﬂayamad›m. Ama geç de olsa anlad›m
ki en az›ndan sizlere yazabilirim.
ﬁimdi mutluyum, ayn› anda da üzgünüm. Biraz da suçlu görüyorum kendimi, çünkü Fatma Ablam›za yazmad›m ve ﬂimdi dergide yaz›s›n› okuyunca, foto¤raf›n› görünce gerçekten
gözlerim doldu ve hatal› oldu¤umu
anlad›m.
May›s›n en güzel günü 1 May›s
Birlik-Mücadele-Dayan›ﬂma günü,
her zamanki gibi yürüyüﬂteydik, yürüdük Yunan halk›yla beraber. Kad›köy veya Taksim tad› vermedi ama
düﬂünüyorum da zaten oralar› güzelleﬂtiren bizim insanlar›m›zd›r analar›m›z, babalar›m›zd›r, ablalar›m›z abilerimiz, kardeﬂlerimizdir... Yani o bizim güzel temiz ailemizdir. Televizyondan izledi¤imiz kadar hissetmeye
çal›ﬂt›k. ‹zlerken de¤iﬂik duygular
içindeydik, çünkü uzaktan izlemek,
görmek ve bir ﬂeyler yapamamak insana koyuyor, sinirleniyoruz, öfkemiz
büyüyor.
ﬁimdi Grup Yorum kasetini dinliyorum çok be¤endim. Bütün parçalar› sevdim çünkü onlar bizim türkülerimiz, bizi anlatan türküler, ama ço¤unlukla beni duyguland›ran ve öfkelendiren Vasiyet ve Felluce.
Behiç Abi seni yaln›z b›rakmayan
analar›m›z, ablalar›m›z, abilerimizi
candan selamlar›m, seni s›ms›k› kucaklay›p öperim. Sevgilerimle.

Onurla yaz›yorum
Mektubuma baﬂlamadan önce oradaki bütün abilerimize, ablalar›m›za
ve analar›m›za selamlar›m› ve sevgilerimi gönderiyorum.
Ve Behiç Abi, nas›ls›n, inﬂallah
iyisindir. Ad›m Ça¤daﬂ, 19 yaﬂ›nday›m ve 2 kardeﬂim var. Biri k›z ad›
Boran ve biri erkek ad› Diren ki o en
küçü¤ümüz.
Grup Sevcan'›n bir eleman›y›m.
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Merhaba Behiç Abi
Sana mektup yazmam›n nedeni ﬂu:
Seni dergilerden tan›yorum ve ölüm
orucuna baﬂlaman beni etkiledi. Kafamda bir soru oluﬂtu. Nas›l olur bir
avukat ölüm orucu yapar? Ama düﬂünüyorum da bunlar olmayacak ﬂeyler
de¤il. Gerçekten yapt›¤›n bu eylem
çok onur verici ve düﬂündürücü.
Ad›m Sabo. Böyle bir isme sahip
oldu¤um için çok mutluyum. 13 yaﬂ›nday›m Atina’da büyüdüm. En büyük hayalim iyi bir devrimci ve sanatç› olmak ve tabii ki Yorum’a gitmek.
'Grup Sevcan'da yan flüt ve piyano
çal›yorum. Yorum ﬂark›lar› söylüyoruz ama Yunan halk›n›n devrimci ﬂark›lar›n› da söylüyoruz.
Mektubumu burada sonland›r›yorum. Senden bir ricam var. Mektubu
okuduktan sonra '‹nsanlar›n ‹çindeyim' adl› ﬂark›y› söyler misin. Tabii ki
mektup gönderirsen en sevdi¤in parçay› yazars›n. Biz de senin için söyleriz.
Selam. Sevgi ve Sayg› ile...

Selam olsun halk için silah elde topra¤a düﬂenlere!
THKP-C önderlerinden Hüseyin
Cevahir, Dersim’deki mezar› baﬂ›nda ve Ankara’da Abdi ‹pekçi Park›’nda an›ld›.

“Eylemin Yadigar Bizlere”
Dersim’in Mazgirt ‹lçesi’ne ba¤l› Yelde¤en Köyü’nde (ﬁöbek) bulunan mezar› baﬂ›nda 1 Haziran günü HÖC Temsilcil¤i taraf›ndan düzenlenen anmada, k›z›l bayraklarla
“Dersimli Cevahir Yoldaﬂ”›n direniﬂi selamland›. HÖC’lüler mezar baﬂ›nda “Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart› açarak düzenledikleri
anmada, “Hüseyin Cevahir Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin, Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz” sloganlar› att›lar. Yap›lan konuﬂmada, Cevahirler’in tükenmedi¤i, onlar›n direniﬂ geleneklerinin
sürdü¤ü, halk›n kurtuluﬂu için her
alanda savaﬂ›n sürece¤i ifade edildi.
Cevahir’in bir süre önce yap›lan
mezar taﬂ›ndaki resminin söküldü¤ü
görülürken, mezar nedeniyle de Dar›kent Jandarma Karakolu Cevahir
ailesine bask› uygulam›ﬂt›. Anma
günü de HÖC’lüler jandarman›n
keyfi uygulamalar› ile karﬂ›laﬂt›lar.
Ankara’daki anma etkinli¤i ise 1
Haziran günü direniﬂ park›nda yap›ld›. Cevahir’in resminin aç›ld›¤›
anmaya, “Yolumuz; devrim yolunda düﬂenlerin yoludur” diyen
HÖC’lüler ad›na yap›lan konuﬂmada, Maltepe Direniﬂi ve tarihi, siyasi önemi anlat›ld›. Cevahir’in hayat›n› halk›n›n kurtuluﬂuna adad›¤›
kaydedilerek, “Hüseyin Cevahir eylemini yadigâr b›rak›p ayr›lm›ﬂt›
aram›zdan” denildi. Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan marﬂlar Cevahir’in
oligarﬂiye karﬂ› donand›¤› kinle

söylenirken, ﬂiirler kahramanlar›n
ölmeyece¤ini anlat›yordu.

Nurhak Sana Güneﬂ Do¤maz
Silah elde halk için savaﬂarak ﬂehit düﬂenler için bir baﬂka anma da
Samsun’da Karadeniz Temel Haklar’da düzenlendi. 2 Haziran günü
düzenlenen anma etkinli¤inde, Hüseyin Cevahir’in yan›s›ra, Nurhaklar’da çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen THKO
önder savaﬂç›lar› Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdo¤an da
an›ld›.

“Siz Bizim Teslim Oldu¤umuzu
Nerede Gördünüz?”
4 Haziran günü Süleyman Örs,
Sibel Yalç›n, Selçuk Akgün ve Sad›k Mamati için düzenlenen anma
etkinliklerinde, halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n›n ölümsüzlü¤ü hayk›r›ld›.
9 Haziran 1997’de yüzlerce polis, panzer ve helikopterin kuﬂatmas› alt›nda sokak sokak son mermisine kadar çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen halk
kurtuluﬂ savaﬂç›s› Süleyman Örs
için ilk olarak Karayollar› Cemevi’nde yemek verildi. 150 kiﬂinin
kat›ld›¤› yeme¤in ard›ndan, Süleyman Örs’ün ﬂehit düﬂtü¤ü yere kadar ellerde Süleyman Örs’ün resminin oldu¤u dövizler taﬂ›narak, sloganlar, alk›ﬂlar ve marﬂlarla yüründü. ﬁehit düﬂtü¤ü yere karanfiller
b›rak›lmas›n›n ard›ndan a¤abeyi H›d›r Örs bir konuﬂma yapt›. “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” sloganlar› atan kitle yumruklar havada
marﬂlarla anmay› bitirdi.
TAYAD’l›lar ayn› gün Selçuk
Akgün, Sad›k Mamati ve Sibel Yalç›n’› anmak üzere Alibeyköy’deydi49
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ler.
‹lk anma Selçuk Akgün’ün evinde yap›ld›. TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel’in ard›ndan eﬂi Melek
Akgün ve k›zlar› sözalarak Selçuk
Akgün ve Sad›k Mamati’yi anlatt›lar. K›z› Alev Akgün, babas›n›n ve
Sad›k Mamati’nin mücadelesini ve
ezilen tüm halklar›n düﬂman› olan
emperyalizme karﬂ› düzenleyecekleri eylemde ﬂehit düﬂtü¤ünü hat›rlatt›. Grup Yorum, marﬂlar›yla anmada yerine al›rken, kay›plar›n hesab›n› sormak için ç›kt›¤› yolda saatlerce çat›ﬂan 18 yaﬂ›ndaki komutan Sibel Yalç›n’›n da öz geçmiﬂi ve
mücadelesi anlat›ld›.
Anma yeme¤inin ard›ndan, Selçuk Akgün ve Sibel Yalç›n’›n Alibeyköy Mezarl›¤›’nda bulunan mezarlar› baﬂ›nda anma düzenlendi.
“Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› ve ﬂehitlerin resimlerinin taﬂ›nd›¤› anmada, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› öfke hayk›r›ld›.
Mamati ve Akgün; 4 Haziran
1999’da Amerika’n›n Yugoslavya
halk›na yönelik sald›r›s› karﬂ›s›nda
emperyalistlerden hesap sormak
için ABD ‹stanbul Baﬂkonsuloslu¤u’na yönelik eylem s›ras›nda ﬂehit
düﬂmüﬂtüler.

Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür
Büyük Direniﬂ’in son ﬂehidi Fatma Koyup›nar, ‹stanbul Gülsuyu’nda an›ld›. Anma yeme¤inde
biraraya gelen gecekondu yoksullar›, onurlu bir gelecek için yaﬂam›n›
feda eden Koyup›nar’› unutmad›klar›n› gösterdiler. Anmada yap›lan
konuﬂmalarda, Fatma Koyup›nar’›n
devretti¤i bayra¤›n F Tipleri’nde,
Adana ve ﬁiﬂli’de dalgaland›r›ld›¤›
kaydedildi.

Sezginler büyüyor!
(Gazi Ayaklanmas› ﬁehidi Sezgin Engin’in
a¤abeyi)

ERG‹N ENG‹N: Sezgin do¤du¤u andan itibaren devrimcileri tan›d› ve devrimcilerle beraber yaﬂad›. Ortaokulda mahallede ve okulda
yaﬂ›n›n üstünde, bir ﬂekilde öncülük
yap›yordu. 14-15 yaﬂ›nda yaﬂam›yla, ilkeleriyle, üslubuyla her ﬂekilde
bir devrimciydi. Kendisinden büyük insanlar örnek gösterirdi. ‹nsanlar›n yard›m›na koﬂar, üç beﬂ saat gerekirse bir kiﬂiye günlerce ülke
gerçe¤ini anlat›rd›. H›rsl›yd›.
Abilerinin, Tuncay Geyik'in Ali
R›za'n›n, Maksut Polat'›n peﬂpeﬂe
ﬂehit düﬂmeleri çok derin izler b›rakt›. Bir an önce hesap sormak istiyordu. Meslek lisesi üçüncü s›n›fta
çok daha aktifti. Ve gerçekten bu
dönemlerde gözlerinden okunuyordu. Bir an önce savaﬂmak arzusu
vard›. Yani art›k ne olacaksa olmal›,
boﬂ durarak hesap sorulmaz diyordu. Savaﬂmak gerekiyor, yoldaﬂlar›m›z›n, abilerimizin hesab›n› sormak
gerekiyor derdi.
Bu süreçte 12 Mart Katliam› oldu. Kontrgerillan›n niye sald›rd›¤›n›n cevab›, Sezgin gibi gençlerimizdir. Buran›n devrimci yap›s›n› k›rmak istediler, gençler devrimci olmas›n istediler.
Bu dönemde bir Sezgin de¤ildi,
mahalledeki gençli¤in devrimcilere
büyük bir sempatisi ve sahiplenmesi, sayg›s› vard›. Bunu görüyordu.

Neden çünkü abileri, devrimciler
onlara gerçek ilgiyi, sevgiyi veriyordu. Gerçekleri gösteriyordu. Bu
nedenle burada bir katliam yap›ld›.
Bu katliamda Sezgin gerçekten
abilerine lay›k bir ﬂekilde en öndeydi. Barikatlar kuruldu¤unda ilk yapt›¤› ﬂey Parti bayra¤› aramakt›. Yani
Parti bayra¤›n› dikece¤iz buraya diyordu. Kontrgerilla ikinci gün Sezgin'i katletti. Çünkü Sezgin ve devrimciler ilk gün onlara öyle bir tokat
vurmuﬂtu ki, bütün oyunlar›n› boﬂa
ç›kartm›ﬂt›. Sezgin'i katlettiklerinde
her ﬂeyi çok aç›k yapt›lar. Yani nokta at›ﬂ› yap›l›yor. Ve bunu o dönemin Yeni Yüzy›l Gazetesi 7 kare halinde gösteriyordu. Gazi'de 19 tane
ﬂehitten bir tek görüntü anlam›nda
Sezgin var. ‹lk gün yukar›da bir komiser halka bir ﬂey yok da¤›l›n falan diyor, tabi orada bir ﬂehit vard›.
Sezgin'in tek söyledi¤i ﬂey, "katlettiniz gelip burada sorgulayamazs›n›z" dedi. Bizi almaya çal›ﬂt›lar,
itiﬂme kak›ﬂma oldu. Birinin telsizini parçalad›k. Bu ç›k›ﬂ üzerine kaçmak zorunda kald›lar. Sezgin barikatlar sürecinde müthiﬂ bir intikam,
hesap sorma duygusuyla orada bulunan faﬂist odaklar›n da¤›t›lmas›
gibi eylemlerde en öndeydi. Kontrgerilla bunu iyi gözlemledi ve ikinci gün Sezgin katledildi.
ﬁehit düﬂtü¤ünde postanenin
oradayd›. Biz Sezgin'de sadece bir
tane kurﬂun yaras› oldu¤unu düﬂündük. Orada görüﬂtük bana söyledi¤i
"abi barikat› b›rakmay›n, bende bir
ﬂey yok, iyiyim siz barikata sahip ç›k›n" dedi. Yani o haliyle bize "kimse yan›ma gelmesin, barikatta kal›n,
kitleyi sa¤l›kl› yönlendirin" diyordu. O çat›ﬂma an›nda Ali R›za Karagöz'ün kardeﬂi vuruldu. Bu arada
biz art›k sokak aras›na geçtik ama
korkunç bir mermi alt›nda ç›k›ﬂ
yapt›k. Yani Y›lmaz vuruldu¤unda
Ali R›za gözlerimin önündeydi
O'nu orada b›rakamazd›m. Geri dönüp ald›m, geldi¤imde üzerimdeki
puﬂide sekiz tane kurﬂun deli¤i vard›. Y›lmaz'› hastaneye götürdükten
sonra Sezgin'i sordum. Bir hemﬂire
arkadaﬂ duyguland›, neyi oluyorsunuz dedi. Abisiyim. Hemﬂire arka50
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daﬂ bana sar›larak, "abi" dedi "Sezgin lay›¤›yla ﬂehit düﬂtü. ﬁehit düﬂerken çarﬂaf›na DH yazd› ve öyle
ﬂehit düﬂtü" dedi. "Sezgin'i bilerek
katlettiler burada abi" dedi. Sezgin'i
burada bilerek katlettiler deyince
hemﬂire arkadaﬂ› bir anda kaybettiler oradan. Kan›yla sedyeye indirilince çarﬂaf›n üstüne ve hastanenin
duvar›na D'yi yar›m yap›yor. K›z
onu da gösterdi.
Sezgin'i bizden fiziki olarak ald›lar ama ﬂu anda ailemizde dört tane daha Sezgin var. Dördünü nas›l
alacaklar? Sezginler hesap soracak,
hesap sorma ﬂiar›yla büyüyorlar.
Hiçbir devrim ﬂehidinin kan› yerde
kalmayacakt›r. Abisi Ezgin, Kand›ra tutsa¤› ve ailede Sezgin'e en çok
lay›k yaﬂayan o diye düﬂünüyorum.
6 y›ld›r tecrit koﬂullar›nda, baﬂ›n›
e¤miyor ve oraya her gidiﬂim bana
ayr› bir güç veriyor. Sadece Sezgin
için demiyorum bugün 121 ﬂehit
var. Bunlar›n bir tanesini bile biran
unutmak bence korkunç bir suçtur.
Bugün Gazi'de elliden fazla ﬂehidimiz var. Onlar›n isminin yaﬂad›¤› yüzlerce çocuk var. Yani bunlar
gerçekten sadece isimleri verilmedi.
Bugün 6 yaﬂ›ndaki bir çocuk bile
hesap sorma duygusuyla büyüyor.
ﬁimdi birço¤u yok aram›zda.
Sezgin'in ben de b›rakt›¤› izlerden
önce ben ﬂunu diyorum, ben de, Gazi Mahallesi'nde en çok iz b›rakan
kiﬂi Tuncay Geyik'tir, Ali R›za Karagöz'dür, Maksut'tur. Onlar›n akabinde Sezgin'dir.
Fiziki olarak yoklar ama isimleri
zikredildi¤inde, duruﬂumuza bile dikkat ediyoruz. Çünkü bahsetti¤imiz kiﬂiler s›radan insanlar de¤ildi bizim
nazar›m›zda. Öncülerimizdi onlar.
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