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Sivas Katliam›’n›n hesab›n› sormak
için 2 Temmuz'da alanlarda olal›m!
Haklar ve Özgürlükler Cephesi

ﬁemdinli’de
Karar!
As›l Sorumlular
Nerede?

AKP “Tecrite
Son” Ça¤r›lar›
Karﬂ›s›nda da
Sa¤›r!

Burjuva
siyasette
“Blok”
Enflasyonu

Tam bir yıl önce, Tecrit ve Katliam Bakanlığının önünde gördü onu Türkiye halkı.
Baştan ayağa feda, baştan ayağa cüretti. Belinde sarılı bombalardan değil, o cüretten korktular.
119 tutsağı katledenlerin karargahıydı kapısından girdiği yer. Kapısında Adalet Bakanlığı yazıyordu ama biliyordu, zulmün
adaletsizlik sarayıydı orası.
Başlarına yıkacaktı saraylarını. Adaletsizliğin de hesabını soracak bir adaletin varlığını gösterecekti.
Saraylarını başlarına
yıkamadı ama bunca zulmün, bunca adaletsizliğin
yapanların yanına kâr kalmayacağını gösterdi de.
Onu Adalet(sizlik) Bakanlığı
önünde infaz eden polisler,
tam da onun ölüm yıldönümüne yakın “beraat” ettirilmişler! Daha başka bir sonuç beklenebilir miydi zaten? Eyüp Beyaz, bu ülkede
hukuk ve adalet olmadığı
için, adaleti sağlamak için
fedayı kuşanıp oraya gitmemiş miydi zaten!
Mahkeme, Eyüp Beyaz’ın eyleminin tarih önündeki haklılığını ve meşruluğunu tescil etmiştir.
Mahkeme tescil etti ki, hapishanelerinden her gün tabutların çıktığı, düzen adına
katletmenin “özgür” bırakıldığı bir ülkede, Eyüp’ler olmadan yaşanmaz.

● ‹dil Kültür Merkezi
Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i
Yer: Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›
Okmeydan›
Tarih: 1 Temmuz 2006

Sen a¤lama
K›vr›m k›vr›m hasretim
Umut rüzgar›na kar›ﬂt›
yak›nd›r, gelir sana
Sen A¤lama
dü¤ün dernek kur
çals›n davul zurna
halaylara dur



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›
‹lan

● Bahçelievler-Yenibosna
Halk ﬁenli¤i
Tarih: 30 Haziran 2006
Saat: 19.30
Yer: Beste Dü¤ün Salonu
ﬁirinevler
Düzenleyen: Bahçelievler
Temel Haklar

● Sivas Katliam›’n›
Lanetleme Mitingi
Yer: Kad›köy ‹skele Meydan›
Tarih: 2 Temmuz 2006
Saat: 15.00

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Zehra KULAKSIZ- Bir DEV-GENÇ’liydi Zehra. Cüretli ve
halk› için çarpan bir yüre¤e sahipti dolay›s›yla. F Tipleri’ne
karﬂ› direniﬂ baﬂlad›¤›nda tereddütsüz TAYAD’l› Aileler’in
baﬂlatt›¤› ölüm orucuna kat›ld›. Kardeﬂi Canan Kulaks›z da
ayn› süreçte ölüm orucuna yatm›ﬂt›. ‹ki kardeﬂ peﬂpeﬂe ﬂehit
düﬂtüler; tarihimizde bir ilk daha yaratt›lar.
Zehra Kulaks›z, Rize’de do¤du. ‹stanbul’da büyüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. 1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Bölümü’ne girmesiyle mücadelesini ‹YÖ-DER içinde sürdürdü. Giderek gençlik örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Gençli¤in önderlerinden, yol göstericilerinden biri olarak 29 Haziran 2001’de ölümsüzleﬂti.

Sen halay› kur
Temira¤a coﬂkun bir oyundur
bir kervana kat›l›p
gelece¤im sana
ve birlikte kat›laca¤›z halaya
elimizde al mendil
al›n› sürece¤iz aln›na
durmas›n çals›n davul zurna
sen nolur a¤lama
Eyüp Beyaz

Yer: Toros Sokak’tan Abdi
‹pekçi’ye yürünecek.
Tarih: 2 Temmuz 2006 Pazar
Saat: 16.30

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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
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
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.

Saat: 19.00
Program: Grup Yorum
Grup Yorum Korosu / ‹dil
Tiyatro Atölyesi / Çocuk Korosu
‹KM tarihi/Sinevizyon Gösterimi

29 May›s I960 ‹zmir do¤umlu Gökhan, Bornova Yetiﬂtirme Yurdu’nda kald›¤› y›llarda devrimci mücadeleye ilk
ad›mlar›n› att›. DEV-GENÇ içinde yerald›. ‹zmir’de Devrimci Sol’un ilk örgütleyicilerindendi. 1979’da Ödemiﬂ
ve Mamak Hapishaneleri’nde bir süre tutsak kald›. Ç›kt›ktan sonra ‹zmir’de gençlik alan›nda politik ve askeri
sorumluluklar üstlendi. 12 Eylül cuntas›n›n geliﬂinden k›sa süre sonra tutsak düﬂtü. ‘86’da tahliye olduktan bir
süre sonra Devrimci ‹ﬂçi Hareketi içinde mücadeleye devam etti. 1993’te yeniden tutsak düﬂtü. 12 Eylül y›llar›ndan tan›d›¤› Buca Hapishanesi’ndeydi yine. Yine direniﬂ saflar›ndayd›. 4 Temmuz 2001’de direniﬂ bayra¤›n› taﬂ›yarak ölümsüzleﬂti.

Eyüp BEYAZ- Cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin ad›d›r ﬂimdi O’nun ad›. Bir y›l önce, hapishanelerde süren katliam›n sorumlusu, uygulay›c›s› Adalet Bakanl›¤›’na karﬂ› giriﬂti¤i feda eylemi s›ras›nda, AKP iktidar›n›n emrindeki ölüm mangalar› taraf›ndan katledildi.
Ardahan ‹li Ç›ld›r ‹lçesi Gölbelen Köyü do¤umlu Eyüp
Beyaz, 25 yaﬂ›ndayd›. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun E¤itim Fakültesi mezunu bir ö¤retmendi. 1999'da henüz ö¤renciyken devrim mücadelesine
kat›ld›. Mezun olduktan sonra da halk›n›n ö¤retmeni olarak devam etti kavgas›na.
Gençlik örgütlenmesi içinde sorumluluklar üstlendi¤i dönemde defalarca gözalt›na al›n›p iﬂkencelerden geçirildi. Hep baﬂ› dik ç›kt›. Ö¤renmeye aç›k, fedakar, mütevazi yap›s›, militan kiﬂili¤iyle daha ileri görevlere haz›rd›. Silahl›
birlikler içinde istihdam edildi. Oligarﬂi onu ele geçirmek için özel ekipler kurmuﬂ, ad›n›, resmini afiﬂe etmiﬂti. Ama o yeralt› faaliyetlerini serinkanl›l›k ve
disiplin içinde sürdürdü.
Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’te cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin
ad› olarak hesap sormak için yola ç›kt›. Zalimlerin en çok koruduklar› üslerine girerek, üzerine do¤rultulan namlulara meydan okuyarak ölümsüzleﬂti.

● Ankara 2 Temmuz Mitingi

Talip
GÜLDAL

Bir oyun vard›r bizim oralarda
ad› Temira¤a
bu oyunu oynamadan
kavuﬂturmazlar can› canana

Gökhan ÖZOCAK- 19
Aral›k Katliam›’ndan sadece 5
gün önce aln›na k›z›l band›n› takan bir direniﬂçiydi. Katliama,
sonra iktidar›n tahliye rüﬂvetine, d›ﬂar›da da aln›ndaki k›z›l
band› ç›karmayarak cevap veren direniﬂçilerin ilk ﬂehidi oldu.

29 Haziran
5 Temmuz

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

‹brahim
KARAKUﬁ

Yüksel
KARAN

Üçü de Devrimci Sol'un militan kadrolar›ndand›. 2 Temmuz
1980’de ‹stanbul Topkap›’da “iﬂkencelere ve faﬂist teröre karﬂ›”
gerçekleﬂtirilen bir gösteride, yoldaﬂlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla
görevliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas› üzerine ç›kan çat›ﬂmada
Talip ve ‹brahim ﬂehit düﬂerken, Yüksel a¤›r yaraland›; o da uzun
süre komada kald›ktan sonra ﬂehit düﬂtü.

Çay k›z›... Kaçkarlar’›n k›z›... Laz k›z›... Okuyorum foto¤raf›n alt›ndaki yaz›lar› ve dal›p gidiyorum geçmiﬂin derinliklerine.
Sahi Laz k›z› biz ne zaman tan›ﬂm›ﬂt›k? Gözümün
önüne peﬂis›ra geliyor hepsi.
Benim devrimcilikte ilk günlerim ‹YÖ-DER'lilerle
yeni yeni tan›ﬂ›yorum... ‹lk toplant›ya kat›l›ﬂ›m.
Bilirsiniz ilkler oldumu çevreyi daha dikkatli gözler insan. Ben de öyle yap›yorum, yüzlere bak›yor, izliyor, tan›maya çal›ﬂ›yorum. Güleryüzüyle
"Merhaba hoﬂgeldin" diyor Zehra. Gülüﬂündeki
s›cakl›k, samimiyet ilk anda hissediliyor. ‹zliyorum... Toplant› öncesi boﬂ durmuyor ya birileriyle konuﬂuyor ya da toplanaca¤›m›z oda için haz›rl›k yap›yor. Toplant› baﬂlad›¤›nda elinde kalem ve
not defteri. Tane tane konuﬂuyor, ciddiye al›yor
iﬂini. Konuﬂurken ve her hareketinde ilk göze
çarpan netli¤i, kendine güveni ve olgunlu¤u. Neyi niçin söyledi¤ini bildi¤i ilk andan itibaren belli
ediyor kendini.

Bursa’da 1
Temmuz
1979’da
sivil faﬂistler taraf›ndan kurulan bir puAli Arap
suda katleÜNVER
dildi. Ali,
lise y›llar›nda mücadeleye kat›lm›ﬂ ve Bursa yüksek ö¤renim
gençli¤i içinde de mücadelesini
aktif olarak sürdüren bir Devrimci Solcu’ydu.

,GE:K:=
=:BK
Zehra Kulaks›z
Yine o ilk toplant›lar›mdan birinde art›k F Tipi
hapishanelere karﬂ› örgütlenecek kampanyaya
a¤›rl›k verece¤imizi aç›kl›yor, anlat›yor. Neler anlatt› hat›rlayam›yorum ama önemini vurguluyordu. Bense o an yeterince kavrayamad›m önemini.
Sadece hissetti¤im ciddi ve a¤›r bir çal›ﬂma olaca¤›yd›. Biraz da so¤uk geldi hapishane kelimesi
aç›kcas›. Nereden bilebilirdim o gün, bize F Tipleri’ni anlatan Zehram›z’›n destan yazan kahramanlar›m›zdan biri olaca¤›n›. Ve nereden bilebilirdim ﬂimdi de F Tipi hücrede baﬂkalar›na Zehram›z› anlataca¤›m›...
Kampanya boyunca okullarda çal›ﬂ›yor, semt pazarlar›n›, mahalleleri, sokaklar› geziyoruz. Yine
Zehram›z en önde koﬂturuyor. Yapt›¤› iﬂin hak-

D E V GENÇ
saflar›nda mücadele
etti.
H. ‹brahim
1980
BAYRAKTAR T e m muz’unda “‹ﬂkenceye ve Faﬂist Teröre Karﬂ› Mücadele”
kampanyas›
çerçevesinde
Çemberlitaﬂ’ta düzenlenen bir
gösteri s›ras›nda askeri tim taraf›ndan katledildi.

Muammer
KARAN
T e m m u z
1978’de ‹stanbul Kartal’da faﬂistler taraf›ndan
kurﬂunlanarak
katledildi.

k›n› veriyor, tutsaklar›m›z›n karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n› tüm halka anlatmaya çal›ﬂ›yor. Bu kampanya dahilinde ﬁiﬂli CHP'de 3 günlük AG'ye baﬂlam›ﬂt›k. Zehram›z eylemin baﬂ›ndan sonuna kadar
her ﬂeyiyle ilgileniyor, yönlendiriyordu. Çay da¤›t›m›ndan, yat›ﬂ kalk›ﬂ saatine, yaﬂam›n organizasyonuna kadar en çok onun eme¤i geçiyordu.
Ben dinleneyim yoruldum demiyor.
Ayn› y›l›n 6 Kas›m'›... Faﬂizmin üniversitelerdeki
aya¤› YÖK'ün y›ldönümünde yola koyulduk. Özel
tim, çevik kuvvet sard› çevremizi. Bizi Taksim'den ç›karmamaya niyetliler. Zehram›z ise yaman. Düﬂmana karﬂ› Karadeniz'in dalgalar› gibi
h›rç›n. Bir yandan otobüsün direksiyonuna yap›ﬂm›ﬂ korkusundan kap›y› açmak isteyen ﬂöföre
kap›lar› açt›rm›yor bir yandan polislere ba¤›r›yor.
Zehram›z sayesinde yola ç›kt›k. O gün okula gitti¤imde TV'den görüntüleri izleyenler "Ne yaman
k›zd› öyle...” diye uzun uzun anlat›yorlard›. Öyle,
yaman k›zd› iﬂte.

Yozlaﬂman›n önünde
biz var›z!
Bu pisliklerin arkas›nda devlet ve tüm düzen kurumlar›, partileri varsa,
karﬂ›s›nda da devrimciler var. Kumar, fuhuﬂ, uyuﬂturucu ticareti suçtur.
Bu yozlaﬂt›rma odaklar›n› uyaral›m. Onlar› teﬂhir ve tecrit edelim. Uyar›lar› dinlemeyenleri pislik saçamaz hale getirmek, hakl› ve meﬂrudur.
alk›n mücadelesi, birçok aç›dan kuﬂatma alt›ndad›r. Bu kuﬂatma yaln›z politik, askeri, polisiye
de¤ildir. Emperyalizmin ve oligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikas› ve bu
politikan›n ortaya ç›kard›¤› pratik
sonuçlar da kuﬂatman›n önemli bir
boyutunu oluﬂturmaktad›r. Bu anlamda mesele sadece “ahlaki” olmay›p, ayn› zamanda “siyasal”d›r.

H

rt›k yozlaﬂman›n çeﬂitli boyutlar›n›n ve biçimlerinin alenileﬂmeye yüz tuttu¤u, batakl›¤›n çamurunun en olmayacak yerlere bile bulaﬂmaya baﬂlad›¤› bir aﬂamaday›z.
Art›k fuhuﬂun, uyuﬂturucunun, kumar›n yayg›nl›¤›n›, derinli¤ini görmek için istatistiklere, araﬂt›rma çal›ﬂmalar›na çok fazla ihtiyaç yok.
Yozlaﬂma ﬂehirlerin en merkezi
meydanlar›ndan en ücra sokaklara
kadar birçok yerde gözle görülür
hale gelmiﬂtir. ﬁu aç›k ve kesindir
ki; bu tür iﬂler, devletin deste¤i, teﬂvi¤i, gözyummas› olmadan yap›lamaz.

A

u batakl›k, bugün halk›n mücadelesinin önündeki en önemli

B

úoLQGHNLOHU
3

Yozlaﬂman›n önünde biz var›z

5

Uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar ve devlet

9

ﬁemdinli: Tetikçilere ceza

engellerden birini oluﬂturuyor.
Gençlerimizin veya genel olarak
halk›m›z›n üzerinde mesela “polis
terörü” veya Terör Yasas› veya iﬂkenceler hapishaneler ne kadar engelleyici bir rol oynuyorsa, yozlaﬂman›n engelleyici rolü de onlardan
aﬂa¤› de¤ildir ve her geçen gün bu
olumsuz rolü büyümektedir. Bu nedenle devrimcilerin sorunun üzerine
daha kapsaml›, planl› ve kararl› bir
ﬂekilde gitmeleri zorunludur.
iç kuﬂku yok ki, sorunu daha
vahim hale getiren bir di¤er geliﬂme, fuhuﬂun, uyuﬂturucunun, kumar›n toplum içinde belli ölçülerde
kan›ksan›r hale gelmesidir. Fuhuﬂ
batakhaneleri, böyle bir kan›ksaman›n sonucunda mahallelerimize, sokak aralar›na kadar girmektedir.
Uyuﬂturucu sat›c›lar›, yine ayn› kan›ksaman›n sonucunda halk içinde
“normal bir insan” muamelesi görebilmektedir. Öncelikle bu kan›ksamay› k›rmal›y›z. Fuhuﬂa, uyuﬂturucuya, kumara karﬂ› mücadeleye
halk›m›z›n geniﬂ kesimlerini katabilmek için bu ﬂartt›r.

H

uhuﬂu, uyuﬂturucu ticaretini, kumar› “ne yaps›n, aç, iﬂsiz” ﬂeklinde meﬂrulaﬂt›r›c› yaklaﬂ›mlara
karﬂ› da cepheden savaﬂmal›y›z. Bu
çürümenin sorumlusu, yarat›c›s›, fuhuﬂun yayg›nlaﬂmas›n›n nesnel koﬂullar›n› haz›rlayan oligarﬂidir. Buna ﬂüphe yok. Ancak bu objektif
gerçek, bunlar› meﬂru görmemizi
gerektirmez. Bunlar meﬂru görülmeye baﬂland›¤› andan itibaren, oligarﬂinin haz›rlad›¤› tuza¤a düﬂülmüﬂ demektir.

F

ligarﬂi, fuhuﬂu, uyuﬂturucuyu
yayg›nlaﬂt›rarak ve meﬂrulaﬂt›rarak bir de¤il, birçok amaca ulaﬂm›ﬂ oluyor. Fuhuﬂu yayg›nlaﬂt›rarak, "ekmek için" her türlü onursuzlu¤u, alçalmay› ve aﬂa¤›lanmay› kabul ettirmiﬂ oluyor. Bu kadar düﬂürülmüﬂ bir insandan art›k düzene bir
zarar gelmez. Uyuﬂturucuyla, halk›n
düzene karﬂ› ç›kmas›n›n, bilinçlenmesinin önünü kesti¤i gibi, asalak
bir kesim yarat›yor. Yozlaﬂmaya paralel olarak çeteler ürüyor ve oligarﬂi onlar› halka karﬂ› savaﬂ›nda kullan›yor.

O

enç k›zlar›m›z, delikanl›lar›m›z, düzenin lüks tüketimi, yoz
yaﬂam› özendiren propagandalar› alt›nda bu batakl›klara yuvarlan›yorlar. Bu batakl›¤a düﬂenler, fuhuﬂa,
uyuﬂturucuya, kumara para yetiﬂtirebilmek için kapkaça, yankesicili¤e, doland›r›c›l›¤a, rüﬂvete yöneliyorlar. Bu bir k›s›r döngüye dönüﬂüyor ve batakl›¤a aya¤›n› sokan git-
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20 AKP tecrite son vermeli

34 17’ler selamland›
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35 Hayat›n ‹çindeki Teori: Tarih bilinci,

24 Kapitalist Batakl›k: Emperyalist kültür,
domuz ve AKP
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30 Emek: 15-16 Haziran Direniﬂi yolumuzu
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16 Ölüme yürüyen bir ana ve analar›n
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18 AB destekli tecrite son
19 B›rak›n›z ölsünler

ayd›nlat›yor
31 DTP’li baﬂkanlara soruﬂturma
32 Ahmakl›¤›n ve ahlaks›zl›¤›n bu kadar›
33 Söz gençlikte: Patronlar örgütünün
gençli¤e bak›ﬂ›

46 Üç k›z iki ana...
48 Grup Yorum coﬂkusu Karadeniz’i dolaﬂt›
- Not düﬂüyoruz
49 Karadeniz’in devrimci sesi
50 ﬁehit aileleri konuﬂuyor: Davalar› sürüyor

tikçe bat›yor, yozlaﬂma gittikçe derinleﬂiyor, yayg›nlaﬂ›yor. Yoksul aileler ise adeta çaresizdir. Kimi o¤lunun, kimi k›z›n›n, kimi eﬂinin batakl›¤a yuvarlanmas› karﬂ›s›nda eli kolu ba¤l› hissetmektedir kendilerini.
Çocu¤unu okula gönderen bir anne,
okul kap›s›n›n önünde uyuﬂturucu
sat›ﬂ› yapanlar karﬂ›s›nda çaresizdir.
Polisin her y›l okul aç›l›ﬂlar›nda
yapt›¤› ﬂovlar›n o ticareti engellemedi¤ini bilmenin çaresizli¤idir bu.
Onlara çaresiz olmad›klar›n›, bu suç
odaklar›n› elbirli¤iyle yaﬂad›¤›m›z
tüm alanlardan temizleyebilece¤imizi göstermeli, bunun kültürel, politik, pratik önderli¤ini yapmal›y›z.
zellikle ‘90'l› y›llar boyunca,
yoksul gecekondu semtlerindeki gençlerin uyuﬂturucuya al›ﬂt›r›lmas›, fuhuﬂa yönlendirilmesi, çetelerin bu semtlerde yayg›nlaﬂt›r›lmas›, polis taraf›ndan aç›kça teﬂvik
edilmiﬂtir. Halk›n devrimcileﬂmesinin yo¤un oldu¤u gecekondu semtleri baﬂta olmak üzere, yoksullar›n
yaﬂad›¤› her yerde bu politika geçerli k›l›nm›ﬂt›r. Bu pisliklerin arkas›nda devlet ve tüm düzen kurumlar›, partileri varsa, karﬂ›s›nda da
devrimciler var. Aç›kça söylüyoruz:
Kumar, fuhuﬂ, uyuﬂturucu ticareti suçtur. Mahallelerimizde, kasabalar›m›zda, köylerimizde bu “iﬂ”leri
yapanlar›, bu yozlaﬂt›rma odaklar›n›
uyaral›m. Onlar› teﬂhir ve tecrit
edelim. Tüm uyar›lara ra¤men hala
pislik saçmaya devam eden batakhaneleri da¤›tmak, çal›ﬂamaz hale
getirmek, hakl› ve meﬂrudur.

Ö

imse bu konuda ne yapabiliriz
ki dememelidir. Örgütsüzlü¤ü
veya baﬂka nedenleri öne sürüp bu
alanda devrimcilerin fark›n› koymaktan geri kalmamal›d›r. Her yerde halk›n bu pislik yuvalar›na karﬂ›
tepkileri çok çeﬂitli biçimlerde örgütlenip aç›¤a ç›kar›labilir. Her yerde bu pislik yuvalar›na f›rlat›lacak
bir taﬂ ve o taﬂ› f›rlatabilecek bir yürek vard›r. ‹mza kampanyalar›ndan,
fuhuﬂ, uyuﬂturucu ticareti yapanlar›
isim isim, adres adres teﬂhir etmeye,
onlar› bulunulan mahallede, sokakta, ﬂehirde tecrit etmeye, soka¤a ç›kamaz, insan içine kar›ﬂamaz hale

K

getirmeye ve halk›n öfkesiyle onlardan hesap sormaya kadar, mücadelenin çok çeﬂitli yollar› vard›r.
evrimcilerin oldu¤u yerde, halk
da, semtlerimiz de sahipsiz de¤ildir. Bedeller ödeyerek kurdu¤umuz, yolunu suyunu bedeller ödeyerek kazand›¤›m›z yerlerin, batakhaneler taraf›ndan iﬂgal edilmesine
göz yumamay›z. Bulundu¤umuz her
yerde, gecekondu semtlerinde, ﬂehirlerimizde, köylerimizde daha güzel bir gelece¤in yarat›lmas› kavgas›n› üstlenecek gençlerimizin uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar batakl›¤›nda
elimizden çal›nmas›na izin veremeyiz. Yozlaﬂt›rma odaklar›na karﬂ›
mücadele edecek, onlar› cayd›racak
baﬂka bir otorite yoktur. Okul önlerindeki uyuﬂturucu sat›ﬂlar›na, sokak içlerindeki fuhuﬂ yuvalar›na,
aleni kumarhanelere karﬂ› karakollara yap›lan “suç duyurular›”n›n ak›beti bellidir. Halk “kimi kime ﬂikayet edelim” ruh hali içindedir. Devrimcilerin bu konuda geliﬂtirece¤i
mücadele, halk› bu ruh halinden de
ç›karacakt›r. “Çeteleri, batakhaneleri, yozlaﬂt›rma politikas›n›n gönüllü piyonu olanlar›, kad›n satanlar›, zehir satanlar› devrimcilere ﬂikayet edin” diyebilmeliyiz.

D

u mücadele, sadece “kültürel
mücadele”nin bir parças› olmay›p, kitle çal›ﬂmas›n›n, örgütlenmenin önündeki bir engeli kald›rma
mücadelesidir. Uyuﬂturucu, fuhuﬂ
ve kumar, de¤erlerimiz için, mücadelemiz için, örgütlülüklerimiz için,
halk›m›z için aleni bir tehdit oluﬂturdu¤una göre, bu tehdidi bertaraf etmemiz de hem hakk›m›z, hem görevimizdir. Devrimcilerin, fuhuﬂ,
uyuﬂturucu, kumar karﬂ›s›nda “hay›rhah” bir tutum tak›nd›¤› izlenimi
verecek her türlü iliﬂki ve tav›rdan
uzak durulmal›d›r. Halka, bu konuda
yaln›zca devrimcilere güvenebileceklerini göstermeliyiz. Pislik yuvalar›n›n devrimciler taraf›ndan temizlendi¤ini gördükçe, halk bu mücadeleye daha fazla kat›lacak, oligarﬂinin yozlaﬂt›rma yöntemleri ad›m
ad›m püskürtülecektir.

B

yuﬂturucunun, fuhuﬂun, kumar›n halk›n bünyesinde açt›¤› ya-

U

4
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ralar›, örgütlü güçlerin yard›m› ve
yol göstericili¤iyle yine halk›n kendisi iyileﬂtirecektir. Ama önce yaralar›n iyice irin ba¤lamas›n›, irinin
tüm bünyeyi kaplamas›n› önlemek
için yaraya neﬂter vurmal›y›z. Tüm
devrimciler, bulunduklar› her yerde,
bu mücadeleyi geliﬂtirmelidirler.
Tüm demokratik kitle örgütleri, kendi bünyelerinden baﬂlamak üzere
uyuﬂturucuya, kumara, fuhuﬂa karﬂ›
bir savaﬂ açmal›d›rlar. Türkiye solu
bu konuyu ciddiye al›p yo¤unlaﬂt›¤›nda, en az›ndan halk›n mücadelesinin, örgütlenmesinin az çok geliﬂkinlik gösterdi¤i alanlarda, bugünkü
olumsuz tabloyu belli ölçülerde de¤iﬂtirebiliriz. Bu tabloyu de¤iﬂtirdikçe, halk›n örgütlenmesinin, mücadelesinin önünün biraz daha aç›ld›¤›n› görece¤iz. Lenin’in bir sözü
var; ﬂöyle der: "E¤er bir toplumda,
devrim ve toplumsal de¤iﬂim için
koﬂullar olgunlaﬂmıﬂsa, ama bu toplumsal de¤iﬂimi gerçekleﬂtirecek bir
güç yoksa, o toplum için için çürümeye baﬂlar." Çürümeyi engellemek, ayn› zamanda mücadeleyi geliﬂtirmektir.
çten içe çürütülmüﬂ bir halk, dünyan›n hiçbir yerinde bir devrim
yapamaz. Sömürü, zulüm politikalar›na direnemez. Halk›n çürütüldü¤ü
yerde, devrim teorileri, mücadele
üzerine üretilen taktik ve politikalar
bir k›ymet taﬂ›maz. Tüm devrimci,
demokratik kesimlere yukar›da yapt›¤›m›z ça¤r›, bu yan›yla de¤erlendirilmesi gereken bir ça¤r›d›r.
1980’lerin baﬂ›ndan beri uygulanan
ve son y›llarda giderek yo¤unlaﬂt›r›lan yozlaﬂt›rma politikalar›, son derece vahim sonuçlar yaratm›ﬂt›r ancak çürüme halk› teslim alamam›ﬂt›r
henüz. Buna izin de vermemeliyiz.
Her alanda uyuﬂturucuya, fuhuﬂa,
kumara ve yozlaﬂman›n di¤er biçimlerine karﬂ› al›nacak tav›r iﬂte bu
noktada önemli ve zorunludur. Mesele ne tek baﬂ›na birkaç semtin sorunudur ne de birkaç batakhanenin
yokedilmesi sorunudur; mesele halk› kazanma sorunudur. Halk›m›z›n,
gençlerimizin fuhuﬂ, uyuﬂturucu,
kumar ve envai tür pislikler içinde
bo¤ulmas›na izin vermeyece¤iz.

‹

Batakl›¤a düﬂenlere yard›m eli,
pisli¤i yayanlara, satanlara,
halk›n cezaland›ran eli
uzanacak!

Uyuşturucu, fuhuş,
kumar ve DEVLET!
runu da bu zaten. Bu ülkeyi
yönetenler, uyuﬂturucunun,
fuhuﬂun ve kumar›n ticaretinden ve kitleleri pençelerine almas›ndan yarar umdular
ve bunu resmi bir politika
haline getirdiler.

Oligarﬂinin uyuﬂturucu
fuhuﬂ ve kumar› teﬂvik
etmesinin 3 nedeni:

Gazetelerde çeﬂitli raporlara dayan›larak yay›nlanan ﬂu baﬂl›klara
bak›n:
“Türkiye fuhuﬂta merkez üs”
(Cumhuriyet), “‹stanbul 'seks ticareti' üssü!” (Milliyet), “Uyuﬂturucu
okulda” (Milliyet), “Uyuﬂturucu
ucuzlad›... kullan›m yaﬂ› düﬂtü”
(Radikal), “Türkiye uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›nda transit ülke.” (Cumhuriyet)...
“Büyük Türkiye” nutuklar› atanlar, aç›ktan söylemeseler de bu baﬂl›klarla da övünüyorlard›r herhalde.
Çünkü, halk› yozlaﬂt›ran tüm bu pis
iﬂler, ister küçük, ister büyük boyutlarda olsun, sonuçta oligarﬂinin himayesindeki iﬂlerdir.
Uçucu kullanma yaﬂ›n›n 11’e,
esrara baﬂlama yaﬂ›n›n 12-13’lere,
eroin, ecstasy gibi “a¤›r” maddeleri
kullanma yaﬂ›n›n 16'ya indi¤i bir ülkeden sözediyoruz. Hap, tiner, bali,
esrar, eroin veya benzeri uyuﬂturucular› kullananlar›n say›s›n›n 5 milyona ulaﬂt›¤› bir ülkeden sözediyoruz. Son dört y›l içinde uyuﬂturucu
kullan›m›n›n yüzde 400 artt›¤› bir
ülkeden sözediyoruz. Fuhuﬂun alenileﬂti¤i bir ülkeden sözediyoruz.
Peki nas›l geldi bu ülke bu hale?
Ülke bu hale gelirken, yöneticiler neredeydi?.. Yöneticiler, tabii ki
iﬂ baﬂ›ndayd› ve bu ülkenin esas so-

Birincisi; yozlaﬂt›rma,
kitleleri apolitikleﬂtirme politikas›n›n olmazsa olmaz bir parças›d›r. Fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kumar ve
benzeri pislikler yayg›nlaﬂt›¤› ölçüde, o halk›n düzene karﬂ› ç›kma dinamikleri azalacakt›r. Bu nedenle,
bir yandan medya arac›l›¤›yla kitleler yozlaﬂm›ﬂ yaﬂamlara özendirilmiﬂ, insan› insan yapan de¤erleri
ayaklar alt›na al›n›p bireycilik, bencillik körüklenmiﬂtir. Bencilleﬂtirilen ve yoksullaﬂt›r›lan kitleler ise,
fuhuﬂun, uyuﬂturucunun batakl›¤›na
yuvarlanmaya haz›r hale getirilmiﬂ
demektir.
‹kincisi; fuhuﬂ, uyuﬂturucu ve
kumar, düzeniçinde önemli bir rant
kayna¤›d›r. Oligarﬂinin politik ve
bürokratik kadrolar›, esas olarak bu
rantla beslenirler. Kontrgerilla faaliyetleri de esas olarak bu kaynaklardan finanse edilir. Böyle oldu¤u
içindir ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir bakan›n›n “uyuﬂturucu t›rlar›
polis otolar›n›n eskortlu¤unda gidip geliyor” sözleri veya resmi raporlarda “uyuﬂturucular›n panzerle taﬂ›nd›¤›” gerçe¤ine yer verilmesi, bu ülkede do¤ald›r. Yaﬂar
Öz gibi uyuﬂturucu kaçakç›lar›, bizzat bu ülkenin resmi görevlileri taraf›ndan istihdam edilmiﬂtir.
Üçüncüsü; özellikle uyuﬂturucu, Türkiye bütçesinin yaz›l› olmayan en önemli kalemlerinden biridir. Bir Mali ﬁube Müdürü, 1994 ra5
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kamlar›yla Türkiye'den geçen eroin
miktar›n›n piyasa de¤erinin 50 milyar dolar oldu¤unu, bunun 5-6 milyar dolar›n›n “Türkiye'ye kalan para” oldu¤unu aç›klam›ﬂt›.
‹ﬂte bunun sonucudur ki, Türkiye uyuﬂturucu kaçakç›l›¤›n›n transit
ülkesidir. Ne yar›m milyonluk ordusu, ne yüzbinlerce personellik polisi, bu sevkiyata engel olmamakt›r.
Ki, son y›llarda Türkiye’nin sadece
“transit” ülke olmaktan ç›k›p, bizzat
uyuﬂturucu üretiminin yap›ld›¤› bir
ülke haline geldi¤i de art›k raporlarda s›k s›k belirtilmektedir.
Baﬂbakan› bile uyuﬂturucu ticaretiyle an›lm›ﬂ kaç ülke var acaba
yeryüzünde?

‘‹slamc›’, ‘muhafazakar’
AKP iktidar› boyunca da
fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kumar
artmaya devam etti!
AKP iktidar›, üç y›ld›r birçok
yerde içkiyi yasaklamaya çal›ﬂmakla meﬂgul. Peki uyuﬂturucu, kumar,
fuhuﬂ, içkiden daha m› az kötü, daha m› az tehlikeli? Fakat AKP’nin
dört y›la yaklaﬂan iktidar›nda bunlara karﬂ› bir mücadelesi görülmemiﬂtir. Zaten rakamlar ortadad›r. Yozlaﬂma, her biçimiyle alabildi¤ine
yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
AKP elbette bu yozlaﬂmay› sadece izleyen de¤ildir; uygulad›¤›
ekonomik politikalarla körükleyen
ve teﬂvik edendir.
Tayyip Erdo¤an, 2003 y›l›nda
uyuﬂturucu ticaretiyle ilgili bir aç›klamas›nda ﬂöyle demiﬂti:
“Eroin, esrar, akaryakıt kaçakçılı¤ından yılda 5 milyar dolar kazanç sa¤layanlar var, bunlarla ortak çalıﬂtı¤ı belirlenen 700'den fazla polis ‹stanbul Emniyeti'nde açı¤a
alındı. Emniyet Müdürü bana diyor
ki; 'nereyi karıﬂtırsam müﬂterek ça-

lıﬂan polisler çıkıyor'... Bunları vatanını milletini seven, sütünde karıﬂıklık olmayan insanlarla çözebilirsiniz." (Yeni ﬁafak 9 Kas›m 2003)
Demek ki Tayyip Erdo¤an o
günden beri, polis içinde “vatan›n›
milletini seven, sütünde kar›ﬂ›kl›k
olmayan” kimseyi bulamam›ﬂ ki,
sorun çözülmeden aynen devam
ediyor. Ne oldu sözü edilen 700 polise? Hangi cezalar verildi? Yoksa
ﬂimdi baﬂka bir “emniyet müdürlü¤ü”nde eroin, esrar kaçakç›lar›n›n
“emniyetini” sa¤lamaya devam m›
ediyorlar?
AKP hükümeti, bu mekanizmaya hiç dokunmam›ﬂt›r. Kendilerinin
ve Fethullahç›lar’›n denetimindeki
polis teﬂkilat›, uyuﬂturucu ticaretinin de içindedir. Aﬂa¤›daki olay da
AKP’nin bu konudaki politikas›n›
göstermektedir.
‹stanbul'da 70 rehber ö¤retmen
okullarda uyuﬂturucu satan ve kullanan ö¤rencileri saptamak için gö-

revlendiriliyor. Bu ö¤retmenler iki
y›l casus gibi çal›ﬂarak sat›c› ve al›c›lar› belirliyorlar. Ne var ki kimse
bu ö¤retmenlerden ne rapor istiyor
ne onlar› dinliyor... Nokta Dergisi,
bu olayla ilgili olarak ‹stanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la görüﬂmek
istiyor, ama istekleri kabul edilmiyor. (25 May›s 2004, Milliyet)
Bu olay AKP iktidar›nda yaﬂand›
ve sadece bu olay bile, devletin
uyuﬂturucu konusundaki politikas›n› ortaya koymaya yeter. AKP iktidar› boyunca da, yozlaﬂt›rmay› do¤rudan ve dolayl› her yoldan teﬂvik
ve himaye politikas›nda bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
Yaz›m›z›n baﬂ›nda aktard›¤›m›z
baﬂl›klar, ikide bir "Türkiye hamdolsun bir cazibe merkezi haline
gelmiﬂtir” diyen Baﬂbakan’a, Türkiye’nin neyin merkezi haline geldi¤ini, neyin “cazip” oldu¤unu
gösteriyor san›r›z.

Bu mekanizman›n d›ﬂ›nda
yaln›z devrimciler var
Bir rapordan (Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Uyuﬂturucu Kontrol
Kurulu'nun raporundan) bir cümle
daha: “Uluslararas› Göç Örgütü,
Türkiye'nin kad›n ticareti ve fuhuﬂta
merkez üs haline geldi¤ini ortaya
koydu.” Hakk›nda böyle raporlar
haz›rlanan bir ülkenin yöneticilerinin utançtan yerin dibine girmesi
gerek. Ama bu ülkeyi yönetenler,
hiçbir ﬂeyden utanmazlar. Tam tersine, gizli raporlarda, halk› nas›l yozlaﬂt›rd›klar›yla, nas›l apolitikleﬂtirdikleriyle övünürler.
Uyuﬂturucu, fuhuﬂ ve kumar,
yaln›z ülkemizde de¤il, sosyalist ülkeler d›ﬂ›nda, tüm dünyada emperyalistlerin himayesindedir. Afganistan çok çarp›c› bir örnektir; Taliban
yönetimi döneminde büyük ölçüde
azalt›lan uyuﬂturucu üretimi, ABD
ve Avrupa’n›n Afganistan’› iﬂgaliyle

Halkımız!
Fuhuﬂ, Uyuﬂturucu, Kumar
“Ekmek Kap›s›” De¤ildir

Fuhuﬂu “sat›n alanlar” da suçludur. Devletin polisi, randevuevlerini bast›¤›nda, kad›nlar› gözalt›na al›r,
erkekleri serbest b›rak›r. Biz böyle
bakm›yoruz meseleye. Kad›n›n çaresizli¤inden yararlan›p onun etini sat›n alan da suçludur.

Bilindi¤i gibi, fuhuﬂ yapanlar, uyuﬂturucu satanlar,
kumar oynatanlar, kendilerini mazur göstermek için
“ne yapal›m baﬂka çaremiz
yok, ekmek paras›” diyerek
savunmaktad›rlar.
Onursuzca, namussuz ve ahlaks›z yollardan kazan›lan hiçbir para, “ne yapay›m, mecburum” diye meﬂru
görülemez, gösterilemez.
Uyuﬂturucudan, fuhuﬂtan, kumardan kazan›lan her
kuruﬂ, baﬂkas›n›n cebinden çal›nm›ﬂ parad›r. Onlar o paradan ekmek bulurken, baﬂkalar› aç kal›yor.
Bir uyuﬂturucu sat›c›s›, o “ticaret”ten “ekmek paras›” kazan›rken, binlerce insan›m›z› zehirlemektedir.
Uyuﬂturucu sat›c›lar›, birer canidir, çünkü yapt›klar› iﬂ,
“müﬂterilerini” ad›m ad›m öldürmektir.
Fuhuﬂ yapt›ranlar, amiyane deyimle kad›n sat›c›lar›, fuhuﬂun baﬂ suçlusudurlar. Fuhuﬂ yapanlar da suçludur. Hiçbir gerekçeyle fuhuﬂ yap›lmas› hoﬂgörülemez.
Fuhuﬂ yapanlar, uyar›lmal›, “ya bu iﬂi b›rakmal›, ya terkedip gitmelidir.”

Kumar oynatmak suçtur. Kumar oynayanlar da
yoksul ailesinin, çocu¤unun ihtiyac› olan paray›, kumar
masalar›na yat›rmaktan dolay› suçludur.
Uyuﬂturucu satan ve sat›n alanlar, fuhuﬂu yapan ve
yapt›ranlar, kumar oynatan ve oynayanlar›n suçlar› ve
dolay›s›yla onlar› uyarma ve cezaland›rma konusunda
belli farkl›l›klar olsa da, halk›m›z yozlaﬂt›rman›n ve
yozlaﬂman›n her biçimine karﬂ› tav›r almal›d›r.
Halk›m›z; onlar› halk içine ç›kamaz hale getirmek
verece¤imiz en etkili cezalardan biridir. Bu suçlar› iﬂletenler, evlerimize misafirli¤e gelememeli, kahvede, dü¤ünde, cenazede aram›za kar›ﬂamamal›d›rlar. Bu onlara
kötülük de¤il iyiliktir. Onlar› böyle tecrit ederek, yozlaﬂma batakl›¤›ndan ç›kmaya zorlayabiliriz.
Fuhuﬂ yapmak zorunda kalanlar, uyuﬂturucu satanlar, “baﬂka hiçbir çaremiz yok ki” diyorsan›z, bulundu¤unuz yerdeki devrimci, demokratik kurumlara baﬂvurun. Onlar size çare göstereceklerdir. Yoksul da olunsa, iﬂsiz de kal›nsa, etinizi satmadan, insanlara zehir satmadan da yaﬂaman›n bir yolu oldu¤unu göstereceklerdir.
6
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birlikte alabildi¤ine artm›ﬂ, Birleﬂmiﬂ Milletler Uluslararas› Uyuﬂturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB)
2004 y›l› raporuna göre, “ülkenin
neredeyse tamam›na yay›lm›ﬂt›r.”
Dünya çap›nda uyuﬂturucu ba¤›ml›lar›n›n say›s› 450 milyona yaklaﬂm›ﬂt›r. Bu, dünya nüfusunun
12’de 1’idir. Bu ölçüde bir yayg›nlaﬂman›n emperyalizmin denetimi
d›ﬂ›nda olmas› mümkün müdür?
Bu pisli¤in d›ﬂ›nda yaln›z devrimciler vard›r. Böyle oldu¤u için
de gazetelerde s›k s›k devrimci örgütlerin “uyuﬂturucu ticareti” yapt›¤›na dair asparagas haberlere,
“terör uyuﬂturucu iliﬂkisi” üzerine
senaryolara rastlan›r. Oysa gerçek
ortadad›r.
Türkiye Cumhuriyeti, dünyan›n
en büyük ordular›ndan birine sahip
oldu¤u gibi, dünyan›n en kalabal›k
polis teﬂkilatlar›ndan birine de sahiptir. 200 bini aﬂk›n polis içinden
“uyuﬂturucu ile mücadele”yle görevlendirilen polis say›s› sadece
3200 polistir. Peki geri kalan polis
ne yap›yor? Ne yapacak; polis teﬂkilat›n›n neredeyse tamam›, “terörle
mücadele” ve “halk›n eylemlerini
bast›rmak” göreviyle istihdam edilmiﬂtir. Uyuﬂturucu yaﬂ›n›n ilkokullara kadar düﬂmesi, çocuk fuhuﬂunun yayg›nlaﬂmas› umurunda de¤ildir oligarﬂinin.
BM Uyuﬂturucu ve Suç Ofisi
(UNODC)’un 2003’de haz›rlad›¤›
raporda, uyuﬂturucu kullan›m yaﬂ›n›n 11’e kadar düﬂtü¤ü saptan›rken,
“Artan ulaﬂ›labilirlik ve fiyatlardaki düﬂme, madde kullan›m› art›ﬂ›n›n” bunun nedenlerinden biri oldu¤u belirtiliyor.
Nas›l oluyor da uyuﬂturucu bu
kadar kolay ulaﬂ›labilir bir ﬂey haline geliyor. Evet, herkes ulaﬂabiliyor, bir tek polis ulaﬂam›yor. TV kameramanlar›, uyuﬂturucunun nereden, nas›l ve ne kadar kolay alabildiklerinin “belgeselini” yap›yorlar,
polis operasyon yapam›yor. Daha
do¤rusu YAPMIYOR.
Çünkü devlet, uyuﬂturucunun,
fuhuﬂun, kumar›n yayg›nlaﬂmas›nda
yarar görüyor. Meselenin özü budur.

“Yozlaşmaya izin,
yozlaştıranlara
müsamaha yok!”
Gazi/‹stanbul - Bugünlerde Gazi’nin
hemen her mahallesinde, duvarlarda ﬂu sloganlar› görmek mümkün: "Fuhuﬂ Yapt›rmak ve Yapmak Suçtur", "Uyuﬂturucu
Satmak ve Kullanmak Suçtur", "Kumar Oynatmak ve Oynamak Suçtur"!
Cepheliler, duvar yaz›lar›yla, bildirilerle Gazi halk›n› yozlaﬂmaya ve yozlaﬂt›ranlara karﬂ› bir anlamda seferberli¤e ça¤›r›yorlar.
15 Haziran’da yüzleri k›rm›z› fularla kapal› yaklaﬂ›k elli kiﬂi, yozlaﬂt›rma
faaliyetlerine karﬂ› uyar› bildirileri da¤›tt›. Belediye otobüslerinde ve kahvehanelerde yap›lan konuﬂmalarla, fuhuﬂa, kumara ve uyuﬂturucuya izin vermeyeceklerini, bunlar› yapanlar›n ve yapt›ranlar›n cezaland›r›laca¤›n› duyurdular.
17 Haziran’da da yaklaﬂ›k 60 kiﬂi, yine ayn› ﬂekilde Gazi’nin de¤iﬂik bölgelerinde bildiriler da¤›tarak uyar› faaliyetini sürdürdüler.
19 Haziran’da ise, yetmiﬂ-seksen kiﬂilik Cepheli grubu, Gazi Baraj bölgesinde denetim yapt›. Burada fuhuﬂ yapan iki kiﬂi cezaland›r›l›rken, Mezarl›k,
Sekizevler'e ve Dörtyol'a kadar sloganlarla yürünerek Cephe imzal› bildiriler
da¤›t›ld›.

“Eylemlerimiz sürecek!”
Sar›gazi/‹stanbul - 18 Haziran akﬂam 23.00 s›ralar›nda Sar›gazi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan Ergün Bilardo adl› bilardo salonu bas›larak
tahrip edildi. Bas›na telefon edilerek yap›lan üstlenmede eylemin Cephe
taraf›ndan yap›ld›¤›, Ergün Bilardo’nun “esrar al›m-sat›m iﬂlerini yapt›¤› ve
yozlaﬂmay› yayd›¤› için” bas›ld›¤› belirtilerek, “Eylemlerimiz sürecektir, yozlaﬂmaya izin vermeyece¤iz” denildi.

"Geleceğimiz için Uyuşturucuya
ve Yozlaşmaya Son!"
‹zmit - Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i Giriﬂimi, uyuﬂturucuya ve
yozlaﬂmaya karﬂ› halk toplant›s› düzenledi. 19 Haziran’da Körfez ‹lçesi Yavuz
Selim Mahallesi'nde "Gelece¤imiz ‹çin Uyuﬂturucuya ve Yozlaﬂmaya Son" ﬂiar›yla düzenlenen halk toplant›s›na Hac› Bektaﬂ-› Veli Derne¤i ‹zmit ﬁubesi
Baﬂkan› Baﬂkan› Ali Bu¤dac›, Dr. Hüseyin Usta, Dr. Coﬂkun Ova ﬁeyho¤lu ve
Sanatç›-Ö¤retim Görevlisi Cengiz Özkan konuk olarak kat›ld›.
Toplant›da ilk sözü alan ‹zmit Temel Haklar Temsilcisi, “uyuﬂturucunun
sadece bir içici-sat›c› meselesi olmad›¤›n›, evlerimize okul önlerine kadar giriﬂinin sistemle ilgili bir sorun oldu¤unu, gençleri yozlaﬂt›rmak, düﬂünen beyinleri dumura u¤ratmak için kullan›ld›¤›n›” dile getirdi. Sorunun çözümü
için örgütlülü¤ün ve mücadelenin ﬂart oldu¤una vurgu yapt›.
Konuﬂmac›lardan Ali Bu¤dac› halk kültüründen ve tarihten örnekler vererek uyuﬂturucu ile amaçlanan›n halk› yozlaﬂt›rmak oldu¤unu belirtirken, Dr.
Hüseyin Usta ve Dr. Coﬂkun Ova ﬁeyho¤lu da sorunun t›bbi ve psikolojik boyutu, korunma ve çözüm yollar› hakk›nda bilgi verdiler. Yaklaﬂ›k 100 kiﬂinin
kat›ld›¤› toplant›, Cengiz Özkan dinletisi ile sona erdi.
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var›na da "Buras› fuhuﬂ yap›lan bir yerdir.
Mahallemizde ahlâks›zl›¤a izin vermeyelim.
CEPHE" yaz›lamas› yap›ld›.

‘Pisli¤i Temizleyece¤iz’

Esenler Nam›k Kemal Caddesi üzerinde,
uyuﬂturucu satarak halk› yozlaﬂt›rma bata¤›na çekti¤i için Cephe taraf›ndan bask›n düzenlenen iﬂyerinin de "CAN-2 Rent A Car" isimli bir iﬂyeri oldu¤u
ö¤renildi. Bu uyuﬂturucu sat›ﬂ noktas› bas›l›p ard›ndan molotoflarla ateﬂe verilirken, eylem an›nda çevrede "Pisli¤i Temizleyece¤iz" baﬂl›kl› kuﬂlamalar
yap›ld›.

Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda, ‹stanbul’un çeﬂitli
semtlerinde fuhuﬂ, uyuﬂturucu iﬂi yap›lan batakhanelere yönelik Cephe taraf›ndan yap›lan çeﬂitli eylemlerin haberlerine yer vermiﬂtik.
Eylemlerle ilgili geçen hafta muhabirlerimiz baz›
ek bilgilere ulaﬂt›lar. 12 Haziran saat 21.00 s›ralar›nda Okmeydan›’nda bas›lan iki batakhane "Starcan
Restoran" ve "Havuzbaﬂ› Restoran" adlar›n› taﬂ›yor. Her iki batakhane uyar›lar› dinlememenin cezas›n› ödediler.

Cephe imzal› bir bildiriyle bu eylemler üstlenilirken, bildiride yozlaﬂt›rmaya karﬂ› neden ve nas›l
mücadele edilece¤ine dair aç›klamalara da yer veriliyordu. Aﬂa¤›da bildirinin bu bölümünü sunuyoruz:

Ümraniye, 1 May›s Mahallesi’nde, fuhuﬂ yap›ld›¤› için bas›lan 3111. Sokak, 6 numaral› evin d›ﬂ du-

HALKIMIZA;

kapkaça zorlan›r. Böylece sömürüyü sorgulamak
yerine, sömürü düzenine hizmet eder hale getirilir.
Bedavadan para kazanmak, "uyan›kl›k", "iﬂini bilmek" olarak ö¤retilir...

Halk›m›z›n de¤erlerine ayk›r› hareket edenler,
halka zarar verenler, halk›n adaletinden kurtulamaz!

‹ﬂte bugün... Gün geçmiyor ki, düzenin bu yozlaﬂt›rma politikas›n›n sonucu yaﬂanan bir olay duymayal›m. Bir bak›yoruz, gençlerimiz okullarda birbirlerini vurmuﬂ. Uyuﬂturucu kullan›m›, ortaö¤renime kadar düﬂmüﬂ. Kahve, yöre derne¤i, cafe, restoran ad› alt›nda iﬂletilen fuhuﬂ yuvalar›, kumarhaneler, mahallelerimizin sokaklar›na kadar girmiﬂ.
Sokaklar›m›zda aç›k aç›k esrar, eroin satan, iﬂyeri
görüntülü batakhaneler var.

Halk›m›z: Yaﬂad›¤›m›z her gün, yaﬂam koﬂullar›m›z bir önceki güne göre daha da zorlaﬂ›yor. Düzen, kendisine karﬂ› mücadele edip halk›n onurlu
de¤erlerini sahiplenip yaﬂatanlar›, bask› ve zor ile
engellemeye çal›ﬂ›yor.
Di¤er yandan, halk›n geçmiﬂten gelen ne kadar
olumlu de¤eri varsa, onu yoketmeye yönelmiﬂ.

Ve en önemlisi de; kumar oynatan, uyuﬂturucu
satan, fuhuﬂ yap›lan bu yerlerin sahipleri, bu iﬂi,
yap›lan tüm tepkilere ve uyar›lara ra¤men devam
ettirmektedirler. Adeta meydan okur gibi, "uyuﬂturucu satar›z, kimse bir ﬂey yapamaz", "kumar oynat›r, insanlar› soyar, yuvalar›n› da¤›t›r›z", "fuhuﬂ
yapt›r›r, ahlâk›n› bozar›z", " haraç keser, vermeyeni vururuz, mekan›n›-evini da¤›t›r›z" diyorlar.

Buna bir isim koydu¤umuzda, karﬂ›m›za "YOZLAﬁTIRMA" ç›k›yor.
Nedir yozlaﬂt›rma? Yozlaﬂt›rma politikas› ile hedeflenen nedir?
Ülkemiz ekonomik, sosyal, siyasal olarak her
geçen gün daha fazla d›ﬂa ba¤›ml› hale getirildi. Bu
d›ﬂa ba¤›ml›l›k, halk üzerindeki sömürüyü art›r›p,
açl›¤› ve yoksullu¤u derinleﬂtirdi. Aç insan neden
aç oldu¤unu, yoksullaﬂan halk neden yoksullaﬂt›¤›n› sordu-sorgulad›. Bu sorulara cevap olarak düzeni gördü. Buna karﬂ› örgütlenip mücadele etti.
Sömürenler iﬂte tam bu noktada mücadelenin önünü kesmek, halk›n örgütlenmesinin önüne geçmek
için, sömürüsüne paralel olarak uygulamaya soktu
yozlaﬂt›rmay›.

Halk›m›z; bu ülke, bu halk sahipsiz de¤il! De¤erlerimize, kültürümüze, ahlâk›m›za, geleneklerimize
ters, yabanc› olan her ﬂeye karﬂ› mücadele edenler
var. Ve de¤erlerimize, ahlâk›m›za, geleneklerimize,
kültürümüze zarar verip sald›ranlardan "hesap soranlar var!".
Herkes ﬂunu bilmelidir ki, de¤erlerimize sahip
ç›kaca¤›z. De¤erlerimizi ayaklar alt›na alanlardan,
zarar verenlerden "hesap soraca¤›z!".

Yozlaﬂan insan sorgulamaz, düﬂünmez; ahlâk,
onur, de¤er, gelenek nedir bilmez, düﬂünmez.

Uyar›m›z herkes içindir. Bu tür iﬂleri yapmaya
devam edenlere ça¤r›m›z ﬂudur: E¤er siz de hedefimiz olmak istemiyorsan›z bu iﬂten vazgeçin. Herkes gibi namuslu yaﬂay›n.

Yozlaﬂt›rma dedi¤imiz; uyuﬂturucu, fuhuﬂ, kumar, h›rs›zl›k, kapkaç teﬂvik edilir hale geldi. Böylece düﬂünmeyen, uyuﬂmuﬂ beyinler yarat›ld›.
Uyuﬂmuﬂ beyinler sömürünün nedenlerini sorgulamaz. Ahlâki olarak kirletilen insanlar, en kolay para kazanman›n yollar›n› arar. Genç k›zlar›m›z, kad›nlar›m›z fuhuﬂa teﬂvik edilir. Gençlerimiz, iﬂsizli¤in getirdi¤i yoksullaﬂma ile birlikte, h›rs›zl›¤a,

Yaﬂas›n Halk›n Adaleti!
De¤erlerimize Zarar Verenler Hesap Vermekten
Kurtulamayacak!
8
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ﬁemdinli: Tetikçilere Ceza

YA “ÇETE”Y‹ YÖNETENLER?
ﬁemdinli’de 9
Kas›m 2005 tarihinde
yaﬂanan
kontrgerilla sald›r›s›na iliﬂkin dava,
“rekor” bir h›zla,
19 Haziran’da sonuçland›. Kontrgerilla tetikçisi itirafç› Veysel Ateﬂ hakk›ndaki karar› ileri
bir tarihe erteleyen
Van 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi, J‹TEM’ci subaylar
Ali Kaya ile Özcan
‹ldeniz’i, "Çete
kurmak, adam öldürmek ve adam
yaralamak"tan 39
y›l 5 ay hapis cezas›na çarpt›rd›.
‹ldeniz ile Ateﬂ mahkemede haz›r bulunurken, KKK Org. Yaﬂar
Büyükan›t’›n “iyi çocuk” diyerek
sahiplendi¤i Ali Kaya, uydurma bir
gerekçe ile GATA’ya sevk edildi¤i
için duruﬂmaya kat›lmad›.

Bu “çete” nereye ba¤l›?
Kontrac› Özcan ‹ldeniz, Hürriyet’ten Sayg› Öztürk’ün haberine
göre, “Beraat bekliyorduk, ﬂok oldum” demiﬂ.
Suç ispatl›, suçüstü yakalanm›ﬂ;
buna ra¤men “beraat” beklemesine
neden olan ne?
Kontrac›, ne yapt›ysa devlet için,
Genelkurmay’›n emriyle yapm›ﬂt›.
ﬁemdinli’deki pervas›zl›¤›n alt›nda
da bu yat›yordu ve ﬂimdi ayn› nedenle hayal k›r›kl›¤› yaﬂ›yor. Ony›llard›r tam da kontrac›n›n bekledi¤i
gibi olmad› m›; halka karﬂ› savaﬂan
infazc›lar, katliamc›lar, iﬂkenceciler
hep korundular.
Süreç daha bitmemiﬂtir, Yarg›tay
aﬂamas› vb. seyrini de¤iﬂtirebilir.

Ancak mevcut durum üzerinden düﬂünüldü¤ünde, bu ceza ne anlama
geliyor? Kimilerinin iddia ettikleri
gibi; ﬁemdinli’de yarg› üzerine düﬂeni yapt› m›? Hukuk devleti yolunda önemli bir ad›m m› at›ld›? Demokratikleﬂmenin nimetleri mi?
‹ﬂkenceci ve infazc›lar›n daha
önce de ceza ald›klar› örnekler
mevcuttur. Bunun çeﬂitli nedenleri
olabilir; oligarﬂi içindeki iktidar
kavgalar›, kamuoyu bask›s›, kaç›namayacaklar› netlikte bir durumun
ortaya ç›kmas›, demokrasicilik oyunu vb... Ancak bu davalar›n tümünün ortak yan›; hiçbirinde, tetikçilere emir verenler yoktur. ﬁemdinli’de de ayn› senaryo tekrarlanm›ﬂt›r. Adeta iki subay bir tetikçi bir
araya gelmiﬂ sa¤› solu bombal›yor!
Komik elbette! Tetikçilerin üç y›l
de¤il de 39 y›l ceza almalar› bu gerçekli¤i de¤iﬂtirmiyor. Bu yüzden
ceza; kontrgerilla politikalar› ve örgütlenmelerini hedef alm›yor. Tetikçilerle s›n›rl› bir ﬁemdinli davas›nda adalet yerini bulmuﬂ say›lamaz.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada da bu
gerçek ifade edilerek, tüm suçlular›n yarg›lanmas› talep ediliyordu.
Mahkeme “çete”den söz ediyor,
ki buna 1 y›ldan biraz fazla ceza veriyor. Resmen ve alenen devletin
halka karﬂ› savaﬂ›na “çetelerin iﬂi”
yak›ﬂt›rmas›n›n, faﬂizmi aklama
söylemi olmas› iﬂin bir yan›. Bunu
da geçtik. Peki bu “çete”nin yönetenleri nerede? Kontrac›lar kimden
emir ald›lar? Ba¤l› bulunduklar› J‹TEM’in karargah›nda hangi general
oturuyor? ‹craatlar› ﬁemdinli’deki
bir tek bomba ile mi s›n›rl›? Baﬂka
J‹TEM birimleri nerede, halka karﬂ›
ne yapm›ﬂlard›r?...
Asl›nda o günden bu yana yaﬂananlar bu sorular›n cevab›n›, dolay›s›yla as›l sorumlu olan orduyu,
devleti tart›ﬂmas›z bir ﬂekilde ortaya
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koyuyor. Hat›rlayal›m:
J‹TEM’cilerin bölgedeki komutanlar›, kontrac›lar›n kendi bilgi ve
emirleri ile ﬁemdinli’de bulunduklar›n› aç›klad›lar. Büyükan›t “tan›r›m iyi çocuktur” diyerek en üst
düzeyde sahiplendi. Polis ‹stihbarat
Müdürü “h›rs›z›n içeride oldu¤unu” aç›klad›¤› için görevinden al›nd›. Savc› Sar›kaya, gerçe¤in sadece
bir bölümüne dokundurdu¤u, bu iﬂlerin “emir-komuta zinciri d›ﬂ›nda
olamayaca¤›n›” iddianamesine yazd›¤› için afaroz edildi. Genelkurmay ad›na yap›lan resmi aç›klamada, “iyi çocuklar›n” komutanlar›n›
suçlayanlar hakk›nda gerekenlerin
yap›lmas› emredildi ve AKP taraf›ndan yap›ld›. TSK, kontrac›lar›n›
kurtarmak için harcad›¤› büyük çabay› gizleme gere¤i dahi duymad›,
aksine, meydan okuyarak deklare
etti, dosyalar›na “takdir belgesi”
yerleﬂtirdi ve “bu çocuklar devlet
için çal›ﬂt›, ne yapt›larsa bizim emrimizle yapt›lar” anlam›na gelecek
her türlü mesaj› verdi. Olay sonras›
günlerce gözalt›na al›nmad›lar, bu
süre içinde delilleri yoketme, ifadeleri uyumlulaﬂt›rma faaliyeti içinde
olduklar› anlaﬂ›ld›. Her duruﬂmada
J‹TEM’ciler oradayd›lar ve san›klar›n arkas›nda saf tuttular. Son olarak
Ali Kaya GATA’ya al›narak sahiplenmenin yeni bir örne¤i verildi...
Tüm bunlar bir tek ﬂeyi gösterir:
ﬁemdinli oligarﬂik devletin eseridir.
Karargah, Genelkurmay’d›r. “‹yi
çocuklara” emir verenler Büyükan›tlar’d›r, generallerdir.

Seferi Y›lmaz’a “denge
sa¤lama” tutuklamas›
Mahkeme bu gerçeklerin yak›n›ndan bile geçmedi¤i gibi, cezalar›
aç›klad›¤›n›n ertesi günü, “denge”
politikas› izleyerek, iﬂyerine bomba
at›lan Seferi Y›lmaz’› -ayn› mahke-

me- tutuklad›.
Kimse, aylar sonra yap›lan bu
tutuklamay› tesadüf göstermesin.
Kontrac›lar›n mahkeme savunmalar›ndan Susurlukçu yazarlara ve generallere kadar yap›lan aç›klama ve
yaz›larda, sürekli olarak Seferi Y›lmaz’›n PKK’li oldu¤u için hedef
al›nd›¤› bir biçimde iﬂlendi. Bir baﬂka deyiﬂle, “boﬂ yere hedef olmad›¤›”, J‹TEM’cilerin “teröre karﬂ› savaﬂt›klar›” anlat›ld›.
Mahkeme bu karar›yla, ayn› düﬂüncede oldu¤unu söylemiﬂtir. Önce katilleri cezaland›r›p ard›ndan,
ma¤dura dönerek “sen de hak ettin”
diyen, duruﬂmalar boyunca Yaﬂar
Büyükan›t'›n ad›n› iddianamede
sansürleyen bir mahkemenin derdi
hukuk olabilir mi?
Mahkeme bu tavr› ile AKP iktidar›n›n klasik tutumu ile daha bir
örtüﬂmüﬂtür. AKP de ayn› siyaseti
izlemektedir. ﬁemdinli’de suç üstü
hali ile ortaya ç›kan durumu Genelkurmay’a karﬂ› iktidar kavgas›nda
de¤erlendirmeye çal›ﬂ›rken, her vesile ile halka karﬂ› savaﬂ›n yan›nda
oldu¤unu göstermeye çal›ﬂt›. Suçüstü durumu olmazdan önce, J‹TEM’cilerin halk› bombalamas›ndan da rahats›zl›k duymad›.
*
Kararda halk için “memnun olunacak” bir durum yoktur. “BAﬁ”›
kurtarmak için “KUYRU⁄UN” feda edildi¤i sonuçlar, her zaman gerçeklerin daha da karart›lmas›na,
halk›n gözüne perdeler indirilmesine ve akabinde halka karﬂ› hiçbir
kural tan›mayan savaﬂ›n kesintisiz
sürmesine neden olmuﬂtur.
Bu gerçe¤e ra¤men karar›n söyledi¤i ﬂeyler yok mudur? Vard›r.
Generallerin “kurtar›r›z” düﬂüncesiyle sahiplenmeleri ve mahkemenin “ﬁemdinli’de halk› bombalayan
bunlard›r” demesi, TSK gerçe¤ini
sergilemiﬂtir. Oligarﬂik devletin
“bel kemi¤i” ordu, halka karﬂ› her
türlü yöntemle savaﬂan bir güçtür.
Ne “terörizm” demagojisi bu gerçe¤in üzerini örtebilir ne de mahkemenin J‹TEM’cileri beynelminel
bir çete gibi gösterme gayreti.

‹nfaz: infazc›lara aklama
Geçen y›l 1 Temmuz’da Eyüp Beyaz’› Adalet Bakanl›¤› önünde infaz eden polisler hakk›nda aç›lan davada karar
verildi. Kap›s›nda “Adalet” yazan bakanl›¤›n önünde, TV
kameralar›n kay›tta oldu¤u s›rada gerçekleﬂen infaz, mahkeme taraf›ndan akland› ve polislerin “meﬂru müdafaa ve zaruret halinde
bulunduklar›na” hükmedildi.
Ankara 8. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde görülen duruﬂmada, infazc› polisler, "dur ihtar›na uymayan Beyaz'› etraftaki sivil vatandaﬂlar›n güvenli¤i
için vurduklar›n›" söylediler. Mahkeme ise, herkesin izledi¤i gibi, Eyüp
Beyaz’›n ellerinin arkadan kelepçeli olmas›n› hat›rlatmad›, “do¤rudan baﬂ›ndan vurulmadan baﬂka türlü durduramaz m›yd›n›z” diye sormad›.
Çünkü, infaz bir devlet politikas› olarak sürüyor. Ve istisnas›z tüm infazlar›n bir gerekçesi mutlaka vard›r. Kimisinde “meﬂru müdafa”, kimisinde “dur ihtar›”, kimisinde “vatandaﬂ›n güvenli¤i”; yoksa aleni infazlar nas›l meﬂrulaﬂt›r›l›r.
AKP hükümetinin, Adalet Bakanl›¤›’n›n, hatta Barolar Birli¤i’nin aleni olarak meﬂru gördü¤ü infaz, mahkemece de resmileﬂtirilmiﬂ oldu. Yeni
TMY’de polisin infaz yetkisinin art›r›lmas› gündemde. Böyle mahkemeler
varken, yasalarda infazlar›n s›n›rlanmas›n›n ya da önlerinin aç›lmas›n›n
pratik hiçbir önemi yoktur.

Trabzon linç giriﬂimi: Linç sürüyor
Trabzon linç davas›n›n, Erzurum’a sürülen duruﬂmas›, 15 Haziran günü görüldü. Lince maruz kalan TAYAD’l›lar›n ve linç giriﬂiminin as›l sorumlular›n› gizlemek için ortaya at›lan 11 kiﬂinin yarg›land›¤› duruﬂma
ileriki bir tarihi ertelenirken, Erzurum polisinin TAYAD’a yönelik tahammülsüzlü¤ü dikkat çekti.
Mahkemeyi izlemek üzere Erzurum’a giden 30 TAYAD’l›n›n lincin
sorumlular›n› teﬂhir etmek için pankart açmalar›na Emniyet Müdürü Kamil Çolak bizzat müdahale etti. TAYAD’l›lar›n Abdi ‹pekçi’de 1000. Gün
etkinli¤ine kat›larak geldiklerini bilen polis, "buray› Ankara'ya çevirtmeyece¤iz" gibi tehditlere baﬂvurdu. Ankara’da yaﬂad›klar› teröre karﬂ› direnen TAYAD'l› Aileler, tehditlere ra¤men duruﬂma sonras› hem linç giriﬂimini hem de bask›lar› protesto eden bir aç›klama yapt›lar.

Gazi Katliam›: Emir verenler yarg›lans›n
Gazi katliam› san›¤› polis Adem Albayrak’›n, kullan›l›p bir kenara
at›lmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klama, Gazi Hukuk Komisyonu taraf›ndan suç duyurusuna neden oldu.
Komisyon üyesi avukatlar 19 Haziran günü Gaziosmanpaﬂa Adliyesi’ne giderek, katliam emrini verenlerin “kasten adam öldürmekten” yarg›lanmas› için suç duyurusunda bulundular. Av. Cemal Yücel ve Av. Taylan Tanay, daha sonra adliye önünde yapt›klar› aç›klamada, Albayrak’›n,
dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet A¤ar, ‹stanbul Valisi Hayri
Kozakç›o¤lu ve ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i suçlayarak,
bunlar›n silah kullanma emirlerini verdi¤ini söyledi¤ini hat›rlatt›lar ve
“Adem Albayrak'›n anlat›m›ndan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla ölüm olaylar›nda,
ismi geçen bu 3 ﬂüphelinin rolü bulunmaktad›r” dediler.
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Türkçe Olimpiyat› !!!
Burjuva politikac›lar›n Fetullah Gülen’e ya¤c›l›k kuyru¤u
ve ABD imparatorlu¤u gölgesinde ‘imparatorluk’ düﬂleri
Geçti¤imiz günlerde ‹stanbul’da
bir olimpiyat vard›: “Türkçe olimpiyatlar›”!
Türkçe’nin “olimpiyat›” olur
mu, olursa nas›l olur diyeceksiniz
belki. ﬁöyle oluyormuﬂ; çeﬂitli ülkelerdeki Fetullah okullar›nda
Türkçe ö¤renen çeﬂitli uluslardan
ö¤renciler bir araya getirilip, en güzel kim Türkçe konuﬂuyor diye yar›ﬂt›r›l›yor. Buna da olimpiyat deniyor.
“Fethullah Gülen'e yak›nl›¤›yla
bilinen ﬂirketler” ve Fetullah Gülen’e uzak olmad›¤› bilinen Kültür
Bakanl›¤› taraf›ndan düzenlenen bu
“olimpiyat”›n “ödül töreni” ‹stanbul
Kongre Merkezi'nde düzenlendi.
Ama törene damgas›n› vuran, çocuklar›n nas›l Türkçe konuﬂtu¤u de¤il, burjuva politikac›lar›n Fetullah
Hoca ya¤c›l›¤› için kuyru¤a girmeleri ve oligarﬂinin Osmanl›c›l›¤›n›n
hortlamas› oldu.
Fetullah Hoca’y› en çok özleyen
TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç’t› anlaﬂ›lan. “Dön, hüzünlü gurbet bir
an önce bitsin, vuslat gerçekleﬂsin”
diye hayk›r›yordu hocas›na.
Ama koskoca TBMM Baﬂkan›
olmas›na, yeri geldikçe “bir beklentim yok” diye aç›klamalar yapmas›na ra¤men, Fetullah Hocas›’n›n ad›n› anmaya dahi cüret edemeyen bir
icazetçilik içinde tamamlad› uzun
konuﬂmas›n›. Takiyyecilik içlerine
iﬂlemiﬂ. Hiçbir ﬂeyi aç›kça ve sonuna kadar savunma yok düzen islamc›l›¤›nda. Bülent Ar›nç, yapt›¤› hiç
bir aç›klamay› sonuna kadar götüremeyen, att›¤› hemen her ad›mdan
çark eden siyasi kiﬂili¤ini burada bir
kez daha sergiledi.

Hoca’n›n ‘laik’ ya¤c›lar›
Ya¤c›l›k kuyru¤undakilerin listesi uzundu, burada hepsini saya-

may›z, ama baz›lar› dikkat çekiciydi. Dikkat çekicilikleri, son günlerde “AKP’ye karﬂ› laik blok” kurma
önerilerinde de adlar› s›kça an›l›yor
olmas›ndand›. DYP Genel Baﬂkan›
kontrgerilla ﬂefi Mehmet A¤ar ve
“liberal” ANAP’›n Genel Baﬂkan›
Erkan Mumcu, Hocalar›na ﬂöyle
sesleniyorlard›:
A¤ar: “ﬁimdi gurbette olan,
hasta olan Fethullah Gülen bu hayalin mimar›yd›. Hayali gerçekleﬂti... Bu yaﬂananlar büyük bir imparatorluk vizyonunun, akl›n ve sa¤duyunun göstergesidir. Genç yaﬂlarda kurulan hayalin gerçekleﬂmesini görüyoruz.”
Mumcu: “O kadar duyguland›m ki... Bu organizasyonun arkas›nda kocaman yürekler var. ... büyük bir medeniyet fikri ve adanm›ﬂ
hayatlar var.”
A¤ar’›, Mumcu’yu “ﬂeriat karﬂ›t› ittifaklar” içinde sayanlar, müttefiklerinin Fetullah ya¤c›l›¤›na ne
derler bilinmez ama, A¤ar’la Mumcu, bir kez daha oligarﬂinin “laik”lik
ﬂampiyonlar›n›n asl›nda tarikatlarla
nas›l içli d›ﬂl› oldu¤unu bir kez daha gösterdiler.

‹ﬂbirlikçilerin ‘imparatortorluk’ kuruntusu
A¤ar ve Mumcu’nun yukar›da
aktard›¤›m›z sözlerinde, ya¤c›l›¤›n
d›ﬂ›nda bir nokta da oldukça dikkat
çekiciydi. A¤ar aç›kça Fetullah tarikat›n›n faaliyetlerini “imparatorluk vizyonu” diye onaylay›p överken, Mumcu da farkl› bir kelimeyle
de olsa ayn› düﬂünceyi dile getiriyordu.
Bu düﬂünceyi aç›kça dile getirenlerden biri de ‹stanbul Belediye
Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ oldu. ﬁöyle
diyordu “payitaht›n” baﬂkan›:
“Böyle bir olimpiyat›n ‹stanbul’da
11
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yap›lmas› çok anlaml›. Gösterileri
izlerken bir hayal aleminden geçtim.. Osmanl›’dan sonra yeni bir
ç›¤›r aç›ld›.”
Anlaﬂ›lan o ki, dün ak›nc›larla,
Osmanl› ordusuyla fethedilen yerler, bugün Fethullah okullar› arac›l›¤›yla fethediliyor.
‹mparatorluk, utanç verici bir iﬂbirlikçilik ve ihanet içinde y›k›l›p
gitmiﬂ, ama onlar›n imparatorluk
özlemi, beyinlerinden hiç gitmiyor.
Dört k›tada Fetullah okullar›yla “at
koﬂturma” düﬂleri kuruyorlar.
Üstelik bu düﬂü, bir iﬂbirlikçinin
ard›ndan sürüklenerek kuruyorlar.
Fetullah’la “imparatorluk” düﬂleri
kuranlar›n eline, Amerikan imparatorlu¤unun tebas› olmaktan baﬂka ne geçebilir ki? Çünkü zaten Fetullah çoktan Amerikan imparatorlu¤unun tebas› olmuﬂ ve onun
“Türk okullar›” da Amerikan emperyalizminin hizmetindeki “ak›nc›
kollar›”d›r.
‹mparatorluktan sözedenler bunu bilmiyorlar m›? Fetullah’›n o
okullar› ABD’nin inayeti ve icazetiyle dünyan›n dört bir yan›na yayd›¤›n› bilmiyorlar m›? Bal gibi biliyorlar elbette. Ama Amerikan imparatorlu¤unun tebas› olmak zaten onlar için dert de¤il. Siyaset sahnesindeki tüm ömürleri neredeyse Amerika’ya hizmetle geçmiﬂtir zaten.
ﬁovenizm, tarikatç›l›k içiçe
geçmiﬂ, “Türkçe olimpiyat›nda” ayn› Fetullah hocalar› gibi gözyaﬂ›
içinde izliyorlar Türkçe konuﬂanlar›. Yanl›ﬂ ﬂey için gözyaﬂ› döküyorlar, emperyalistlerin elinde nas›l
oyuncak edildiklerine gözyaﬂ› dökseler daha do¤ru bir iﬂ yapm›ﬂ olurlard›. ABD gölgesinde “Türkçe
olimpiyat›” düzenlemek kolay,
ABD’ye karﬂ› Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤›n› savunabiliyor musunuz, siz
ondan haber verin.

kat›yor asl›nda. Bir
okul olarak de¤erlendiriyor Direniﬂ
Evi’ni
Hüseyin.
"Behiç Abinin yan›nda olmak onurdur, gururdur. Buras› bir okul ve
herkes gelmeli, diye düﬂünüyorum.
Mücadelenin bir yerinden tutuyor
olmak mutlu ediyor bizi. Biz tecriti
kald›raca¤›z."
Ercan Cengiz ise 20 Haziran'da
açl›k grevine baﬂlam›ﬂ. Yani 6. Ekip
3. günündeyken girmiﬂ. 18 yaﬂ›nda.
O da Dersimli, ö¤renci... “Behiç
Abi’yi görünce ben de bir ﬂeyler
yapmal›y›m” diyerek düﬂmüﬂ yola
Gülsuyu'ndan. Yaﬂ› küçük ama yüre¤i büyük gençlerimizden. O da
ö¤reniyor, ö¤retiyor...

Behiç Aşçı Ölümün Değil,
Zaferin Somutluğu Olsun!
Taksim'den ﬁiﬂli'ye uzan›yoruz
yine. Ve bu yolda yozlu¤un, bencilli¤in kendi dünyas›na hapsolman›n,
güvensiz bak›ﬂlar›n ve dilenen insanlar›n, bo¤ucu s›cakl›¤›n aras›ndan s›yr›l›p ayr› bir dünyaya ad›m›m›z› at›yoruz. Evet apayr› bir dünya
buras›... ﬁiﬂli'de Pay Apartman›'n›n
4. kat›nda, üzerinde Av. Behiç Aﬂç›
yaz›l› kap›dan ad›m›n›z› att›¤›n›z ilk
anda hissediyorsunuz bu dünyan›n
fark›n›. ‹çeri girer girmez bir yaz›
karﬂ›l›yor... 77. gün... Ne de çabuk
geçiyor zaman... Bu kadar oldu mu
gerçekten diye düﬂünürken, Behiç
Aﬂç›'yla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz. Ve
zay›flayan yüzü, morarmaya baﬂlayan gözaltlar› cevap oluyor.

77 günün yorgunluğu
6 yılın diriliği
Yüzü biraz daha solgun
Behiç Aﬂç›'n›n, biraz
daha yorgun... Art›k
açl›k kendini hissettiriyor iyiden
iyiye. Ne kadar
iradi olunsa da,
vucüt kendini açl›¤a teslim etmeye
baﬂl›yor. Nas›ls›n
diye
soruyoruz,
"‹yiyim, çok iyiyim". Par›ldayan gözleriyle...
Gözlerindeki o
›ﬂ›lt›,

band›n› takt›¤› anda yerleﬂen o p›r›lt› yans›yor cevab›yla birlikte.
Ziyaretçileriyle sohbet ederken
görüyoruz, evde 6. Açl›k Grevi Ekibi’nden dört kiﬂi, k›p›r k›p›r dolaﬂ›yorlar. Kimisi ziyaretçilerle ilgileniyor, kimi elinde bir kitab› okuyor,
kimisi de ziyaretçileri not ediyor...

Burası bir okul ve
herkes gelmeli
Behiç konuklar›yla sohbet ederken biz de açl›k grevindeki arkadaﬂlar› tan›maya çal›ﬂ›yoruz. Gelenlerin listesini yaz›yor Hüseyin Irmak
bir masabaﬂ›nda. 27 yaﬂ›nda bir TAYAD'l›. TAYAD tecrite karﬂ› verilen
mücadelenin en önemli mevzisi.
ﬁimdiye kadar açl›k grevi yapan 6
ekibin içinde mutlaka bir TAYAD'l›
var. Dersimli Hüseyin... Dersim'in
tüm isyankarl›¤›n› taﬂ›yor yüre¤inde. Gazi'de oturuyor. Abdi ‹pekçi'nin 1000. gününde Ankara'ya gidenlerden. Nas›l geçti diye soruyoruz. "Çok güzeldi, çok çoﬂkuluydu.
O kararl›l›k çok güzeldi. 4 gün hep
beraberdik, birdik tecrite karﬂ› verilen mücadelede. Ailelerimizin kararl› duruﬂu çok etkileyiciydi. Biz
gençler için daha kolay anlaﬂ›l›rd›, ama ailelerimiz yaﬂl›. Hiç
söylenmeden, oflamadan neden orda olduklar›n›n bilincindeydiler.
Çok güzellerdi
ailelerimiz." diyor. Çok çoﬂkuluydu derken biraz da
kendi çoﬂkusunu

Şehide verilen söz
Esen Tuncer, 25 yaﬂ›nda ‹TÜ
Maden Mühendisli¤i’ni yeni bitirmiﬂ. Yüksek Lisans yapmak istiyor.
“6 y›ld›r süren bir direniﬂten etkilenmemek mümkün de¤il” diyor
Esen. Abdi ‹pekçi’ye o da kat›lm›ﬂ
ve oradan ö¤renmesini bilmiﬂ. "Ya¤an ya¤mura, yüzlerce polise, coplara, biber gazlar›na karﬂ› direndik.
Bu direniﬂi yaﬂamak insana daha
fazla umut, daha fazla
güç veriyor. Beni
etkileyen analar›n
dirençlili¤i" sözleri, direngen insanlara sayg›s›n› yans›t›yor. Öncelikle
üniversite ö¤rencilerinden beklentisi
var; “Çünkü ö¤renci kesim bu ülkenin ayd›nlar› olmaya aday. ‹nsanlar› ayd›nlatacaklar. Ama önce onlar ö¤renmeli” diyor hakl› olarak.
Selçuk ﬁahin
bir di¤er açl›k
grevcisi. Erzincanl›, 20 yaﬂ›nda. Fatma Koyup›nar'›n
ö¤rencisi, O tan›-
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d›¤› ilk direniﬂçi, ilk ﬂehit... Behiç
ikincisi. Fatma Koyup›nar'›n yan›na
Armutlu'ya gitmiﬂ. Orada tan›ﬂm›ﬂ,
son nefesine kadar yan›nda olaca¤›na söz vermiﬂ ve tutmuﬂ sözünü. 1.5
ay boyunca yan›nda kalm›ﬂ. An an
durumuna bakm›ﬂ. "Gözlerindeki
inanc›, ba¤l›l›¤› gördükten sonra,
ondaki ›ﬂ›¤› gördükten sonra mücadele etmenin güzelli¤ini ve gerekli¤ini gördüm. Hiç aç kalabilece¤imi
düﬂünmezdim. 10 günlük bile. Ama
onu görünce insan iradesini tan›d›m. ﬁimdi açl›k grevine kat›ld›¤›m
için mutluyum" diyor. "Fatma ablan›n kap›s›n›n önünden geçerken
sanki içeride, odas›nda diye bir
duygu kapl›yor içimi. Sanki o hiç ölmemiﬂ gibi" diyor bu¤ulu bir sesle.
Açl›k grevcileriyle sohbetimiz
bitince Behiç Aﬂç›’n›n yan›na yanaﬂ›yoruz. Dinlenmek için odas›na
gitmeye haz›rlan›rken, "bana diyece¤iniz, benden isteyece¤iniz bir
ﬂey var m›" diyerek izin istiyor. Asl›nda var. O 77 gündür ölüm orucunda. Ve Abdi ‹pekçi'ye de gitti.
Duygular›n› ö¤renmek istiyoruz,
çünkü birçok kez ziyarete, deste¤e

gitmiﬂti, ama bu gidiﬂi çok farkl›yd›. Bir direniﬂçi olarak gitti bu kez.
Hem de Gülcan’la kucaklaﬂt›. Açl›¤› kadar umudu da paylaﬂt›¤› insan›
gördü... Merak ediyoruz duygular›n›. Ve o anlat›yor tüm yorgunlu¤una
ra¤men. Bizi hiç k›rm›yor.

Ölüm gözle görülür
durumda bizim için
“Abdi ‹pekçi bizim için özel, ayr› bir yer. Tüm bask›lara ra¤men insanlar 1000 gündür ordalar. Her
türlü iklim olaylar› yaﬂand› ama insanlar›n kararl›l›klar› de¤iﬂmedi.
Ben oray› direniﬂin bir kurumu olarak görüyorum. Direniﬂin sesi olan
bir kurum. Ve bu 1000. günde herkes orda olmal›yd›. Bunu ben gerçekten çok istedim. Gülcan da istedi. Orda olmak bizi çok mutlu etti.
5 Nisan'dan sonra bizim yerimiz
direniﬂin içinde farkl› oldu. Hep direniﬂin içindeydik. ﬁimdi ölüm orucu direniﬂçisi olarak ordayd›k. ‹nsanlar›n da bize yaklaﬂ›mlar› biraz
daha farkl›yd›. Özenliydiler. Polis
sald›rd›¤›nda orada olmamak bizim
için çok zordu. Ailelerimizi yaln›z

b›rakm›ﬂ›z gibi bir his kaplad› ister
istemez. Elbette isterdik, koﬂullardan dolay› orada olamad›k. Yine de
bir burukluk yarat›yor iﬂte.
San›r›m ilk kez bu kadar kitlesel
bir grup ayn› disiplinle, ayn› kararl›l›kla so¤u¤a, polis sald›r›s›na,
coplara, gazlara ra¤men dik durdu.
O meﬂruluk, o kararl›l›k TAYAD'›n
tecrite karﬂ› mücadelesine ekledi¤i
bir halka oldu".
Peki ya Gülcan’la buluﬂmalar›.
Biri 2 çocuklu bir ana. Adana'dan
ölüme yürüyor. Biri avukat ‹stanbul'dan direniﬂi büyütüyor. Bu konuda ne düﬂünüyor acaba?
"Elbette farkl› bir ruh hali bu.
Çünkü her ikimiz de ölüme giden
yolday›z. Ve ölüm gözle görülür durumda bizim için. Açl›¤› paylaﬂ›yoruz. Bu açl›k ölüme giden bir açl›k.
‹kimiz de feda eylemi içindeyiz. Bu
ruh hali anlat›lamaz. Tabiri caizse
art›k tüm hesaplaﬂmalar›m›z› yap›p
ilan etmiﬂiz. Tecrit kalkmazsa kendimizi feda edece¤iz. Bu ilan›n demagoji yap›lacak hiçbir yan› olamaz. Devrimcilik kendini feda edebilmektir. Bizim fark›m›z ölüm olgu-

bizimle beraber olacaks›n.
Gitti¤imiz yerlerde pekçok
insan seni tan›yor zaten. Kad›köy
Belediyesi’nde, CHP milletvekilleri,
pekçok avukat...
Keﬂke elimden daha fazlas› gelebilseydi. Biz biraz farkl› bir yaﬂam sürdük, iliﬂkilerin daha maddi oldu¤u,
ç›kar›n ayakta tuttu¤u hayatlar yaﬂad›k. Tabi bak›ﬂ aç›lar›m›z da hep
farkl› arkadaﬂlarla ayr› düﬂtü¤ümüz
zamanlar oluyorsa da, ortak noktada buluﬂabiliyoruz. San›r›m ekip olmaya baﬂlad›k. Sa¤lam, güçlü bir
ekip. Bir iki saat olsun yüklerini hafifletebiliyorsam ne mutlu bana.

Adana ÇHD: Tecrit kald›r›lmal›

Sen bizi bir ‘aile’ yapt›n

ÇHD Adana ﬁubesi, tecritin kald›r›lmas›
için bir kez daha Adana Adliyesi önündeydi.
15 Haziran günü Adliye önünde toplanan
35 avukat ad›na konuﬂan, ﬁube Baﬂkan› Hüseyin K›l›nç, 122 insan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini ve
600’ün üzerinde insanda kal›c› fiziksel ve ruhsal sakatl›klar meydana geldi¤ini hat›rlatarak,
“tecrit-tretman sistemi üzerine kurulan bu
yöntem derhal kald›r›lmal›” dedi. Behiç Aﬂç›’y› hat›rlatan K›l›nç, DKÖ’ler, ayd›nlar, akademisyenler taraf›ndan ilan edilen taleplerin
kendi talepleri de oldu¤unu ifade etti.
“Ça¤r›m›za duyars›zl›k, tecrit kaynakl› iﬂkence ve ölümlerin, hukuksal ve tarihsel sorumlulu¤unu siyasal iktidar üzerinde b›rakacakt›r” ‹fadeleriyle sona eren aç›klaman›n ard›ndan avukatlar, neden ölüm orucunda oldu¤unu Behiç Aﬂç›’n›n
kendi sesinden anlat›lan CD’leri da¤›tt›lar.

(‹stanbul’dan bir avukat›n Behiç Aﬂç›’ya gönderdi¤i mailden...)
Biz son günlerde oldukça hareketli
zamanlar yaﬂ›yoruz. Yemek, gazete
ilan›, dosya haz›rlama, CD’lerin da¤›t›m›... Bugün Kartal ve Pendik’te
da¤›t›m iﬂini bitirdik. Kemal , Ebru,
bizim stajyer Feyza ve ben. Oldukça
verimliydik san›r›m, yaklaﬂ›k 400
tane da¤›tabildik. Ankara yürüyüﬂüne kadar Anadolu yakas›nda en az
1.500 tane hedefledik.
Bir ﬂey farkettim; her ne kadar yüre¤imi s›zlatan bir durum olsa da; bizi
birbirimize çok yak›nlaﬂt›rd›n Behiç
Abi. ﬁimdi kocaman ve birbirleri için
bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂan bir aile
olduk. Asl›nda sizin ailenize dahil olduk demek daha do¤ru san›r›m.
Sen bizi birbirimize ba¤lad›n ve biz
biraraya geldi¤imiz sürece sen de
13
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Son olarak sana teﬂekkür etmek istiyorum. Son zamanlarda hiçbir yer
Halk›n Hukuk Bürosu’nun dost ortam› kadar mutlu etmedi beni. Gerçek
dostlar›n hâlâ var oldu¤una beni yeniden inand›rd›¤›n için sana teﬂekkür ederim...

olan tecritte ›srar edenlerdir” dedi.

sunun biraz daha somutlanm›ﬂ
olmas›d›r."
1 Nisan davas›n›n son tahliyeleri olan ﬁadi Özbolat, Gülizar Kesici, Metin Yavuz ve
Mehmet Yayla ziyaret ediyorlar
Behiç’i. Birlikte yarg›lanm›ﬂlard› bu davada. Onlar›n hem avukatlar› hem dava arkadaﬂlar›.
Sohbetler, an›lar...

Ayd›nlar›n gazetelerde verdi¤i ilanlarla yapt›¤› ça¤r›n›n hat›rlat›ld›¤›
eylemde, tecrit kalkmad›¤› sürece ölümlerin sürece¤i hat›rlat›ld›. “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi”
sloganlar›n›n at›ld›¤› eyleme, Mazlum-Der de
destek verdi.

Behiç Aşçı’da
ölümü değil, zaferi
somutlaştıralım!
Onlar sohbet ededururken ziyaret defterine bak›yorum. Sultanbeyli'den, Sar›gazi, Gazi Mahallesi, Karayollar› Mahallesi,
Okmeydan›, Nurtepe, Armutlu,
Aksaray, Ba¤c›lar, Nurtepe, Alibeyköy'den gelenler, TAYAD'l›lar, Gençlik, ‹dil Kültür Merkezi
çal›ﬂanlar›, ‹zmir'den, Dersim'den gelenler, SES Aksaray
ﬁubesi’nden 9 kiﬂi gelmiﬂ desteklerini sunmuﬂ. Sonra biz halen oradayken Ölüm Orucu ﬂehidi U¤ur Türkmen'in ablas› Gülbeyaz Karaer ziyarete geliyor,
k›z›l karanfilleriyle. Gebze Hapishanesi'ndeki kardeﬂinin görüﬂünden gelmiﬂ. Hem Gebze'deki
tutsaklardan hem de Gülcan Görüro¤lu'ndan getiriyor çiçekleri.
Gülcan'›n durumunu soruyor
Behiç ve düzenli sa¤l›k durumunun bilgilerini istiyor. "Bize düzenli olarak mail at›n, içeceklerini ihmal etmesin" diyor.
Ziyaretçileriyle çoﬂkusuyla
ve hiç yitirmedi¤i umuduyla yürüyüﬂüne devam ediyor Behiç
Aﬂç›, 80'li günlerinde de açl›¤›yla konuﬂuyor.
"Bizim fark›m›z ölümün
somutlaﬂmas› oldu" diyor.
Biz de diyoruz ki; Behiç Aﬂç›lar ölümün de¤il zaferin somutlu¤u olsun. Bu da ancak hepimizin tecrit mücadelesine verece¤imiz destekle, tecriti kendimizden uzak görmemekle baﬂar›lacakt›r. Gelin Behiç Aﬂç›'da
ölümü de¤il zaferi somutlaﬂt›ral›m.

Sansürlü
mektuplardaki
tecrit
TAYAD’l› Aileler’in tecriti protesto eden eylemleri sürüyor. Tutsaklardan gelen mektuplarla tecritin halka anlat›ld›¤› oturma eylemlerinde,
mektuplar›n içeri¤ine bile gerek kalmaks›z›n tecrit kendini anlat›yor.
Her cumartesi oldu¤u gibi 17 Haziran günü de Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’nda ki oturma eyleminde bir
tutsak mektubu okundu. Ancak, Sincan F Tipi’nden Kaan Ünsal’›n yazd›¤› mektubun büyük bir bölümü karalanm›ﬂt› ve ancak okunabilen bölümleri, temsili hücre içinden Ayﬂe
Arapgirli taraf›ndan okunabildi.
“Tecrite Son” ve “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum” pankartlar› ile,
“Daha Kaç ‹nsan Ölecek, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” dövizlerinin, ölüm orucunda olanlar›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan
Mehmet Y›lmaz, “AKP tecriti yok
saymaktan, gerçeklere gözünü kapatmaktan vazgeçmelidir. Tutsaklar›n,
ailelerinin, içeride ve d›ﬂar›da direnenlerin talepleri hakl›d›r. Haks›z
14
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‹stanbul Sultanahmet Park›’nda her pazar
yap›lan oturma eylemi ve
tutsak mektubu okunmas›na devam edilen 18 Haziran’da, ölüm orucu savaﬂç›lar›n›n isimleri say›larak “onurumuzdur” diye hayk›r›ld›.

“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” ve “Tecrite Son” yaz›l› pankartlar› ile ‹ngilizce olarak
tecriti anlatan bir pankart›n yerald›¤› eylemde,
halen hapishanelerde ve d›ﬂar›da
ölüm orucunu sürdürenlerin büyük
boy resimleri aç›ld›. Aç›klamay› yapan Nagihan Kurt, tecrite son verilmesi talebini yinelerken, TAYAD
üyesi Melek Akgün, Apdi ‹pekçi’de
yaﬂanan sald›r›ya iliﬂkin bilgi verdi.
Temsili hücre içinden, Kaan Ünsal'›n
mektubu okunurken, ‘84 Ölüm Orucu ﬂehitleri de marﬂlarla an›ld›.
Oturma eylemlerinin 4. ay›na
ulaﬂt›¤› yerlerden biri de Antakya’yd›. Her cuma yap›lan eylem, 16
Haziran’da da yinelendi. Ulus Meydan›’nda yap›lan eylemde, ayn› zamanda süren destek açl›k grevinin
ikinci ekibinde yeralan Niyazi Harnupo¤lu bir aç›klama yapt›. Abdi
‹pekçi’deki sald›r›y› hat›rlatan Harnupo¤lu, “Herkesi kendi sorunlar›na
sahip ç›kmaya, tecrite karﬂ› direnme
hakk›n› savunmaya ve TAYAD’l›lara
yönelik sald›r›ya tav›r almaya ça¤›r›yoruz” ﬂeklinde konuﬂtu. Ölümlerin
122 oldu¤unu kaydeden Harnupo¤lu,
“Unutmay›n her rakam bir insand›r.

Her rakam insanl›¤›m›zdan giden
bir parçad›r. Her rakam ülkemizdeki zulmün, bask›n›n, yoksullu¤un resmidir” dedi.
TAYAD’l›lar eylemin ard›ndan,
açl›k grevini sürdürdükleri Büyük
Belediye Park›’na yürüyerek, burada açl›k grevine devam ettiler.
Parktaki açl›k grevi halktan insanlar›n ziyaretleri ile tecritin anlat›lmas›nda bir mevziye dönüﬂürken, çeﬂitli etkinliklere de sahne oluyor.
Bunlardan biri de, 18 Haziran’da,
Temel Haklar Derne¤i müzik grubu
taraf›ndan verilen dinletiydi. Dinletiye, üniversite s›navlar›ndan ç›kan
gençlerin ilgisi yo¤un oldu.
Açl›k grevi ile birlikte oturma
eylemlerine devam edilen ‹zmir’de
ise, 17 Haziran’da Kemeralt› giriﬂinde 19.’su tekrarlanan eylemde,
“teciriti uygulayan AKP iktidar›n›n
halk düﬂman› oldu¤u” kaydedildi.
Nurhan Y›lmaz taraf›ndan yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi s›ras›nda Kand›ra 1. Nolu F Tipi’nden Ezgin Engin’in tecriti anlatan mektubunu okuyan TAYAD’l›lar, “‹nsan düﬂünceleriyle, inançlar›yla, de¤erleriyle insand›r. Tecritle
dayat›lan insanl›¤›m›zdan vazgeçmemizdir. Onursuz bir yaﬂam› kabul
etmektir. Bizler 6 y›ld›r tecrit iﬂkencesine boyun e¤meyen düﬂüncelerinden vazgeçmemek için can bedeli direnen evlatlar›m›za bir söz verdik. ‘Sonuna sonsuza sonuncumuza
kadar direnece¤iz’ dedik. Tecriti uygulayanlar bu sözümüzü dikkate almal›d›r” dediler.
‹zmir’deki açl›k grevi ise, Buca

Hatay

Forbes giriﬂinde, gruplar›n birbirine
bayra¤› devretmesi ile sürüyor.

Direniﬂçiler Onurumuzdur
Destek açl›k grevi yap›lan yerlerden biri olan Elaz›¤’da, 20 Haziran günü Hozat Garaj›'nda bir aç›klama yapan TAYAD'l› Aileler, Emrah Ögeyik ve Mustafa Efkan›l Atasever’in on günlük açl›k grevini bitirdikleri, tecrite karﬂ› mücadelenin
sürece¤i kaydedildi.
"F Tipi Hapishanelerde Tecrit'e Son" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde konuﬂan Atasever, “Tecrit
bir insanl›k suçudur. Susmak bu politikay› onaylamakt›r. Sessiz kalmak
her gün ç›kan tabutlar›n sorumlulu¤unu üstlenmekti.” diyerek, mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda
her hafta yap›lan oturma eylemi bu
hafta da “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankart› aç›larak gerçekleﬂtirildi. Mustafa Abac› taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “tecrit e¤er
ciddi bir sorun olmasayd›, 122 insan
hayat›n› kaybetmezdi” gerçe¤i hat›rlat›larak, “Soruyoruz sizlere;
Gerçekler nas›l yok say›labilir? 122
ölümü yok saymak mümkün müdür?
600’den fazla sakat insan› yok saymak mümkün müdür?” diye soruldu.
Aç›klaman›n ard›ndan tutsak
mektubu okuyan TAYAD’l›lar,
oturma eylemi s›ras›nda “Behiç Aﬂç› Onurumuzdur, Kamil Karataﬂ
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Serpil Cabadan Onurumuzdur” sloganlar› att›lar.
Ölüm orucunun d›ﬂar›da devam etti¤i Adana’da ise, TAYAD’l›lar ‹nönü Park›’nda bir
saat oturma eylemi yapt›lar. 19
Haziran günü yap›lan eylemde
"Tecrite Son" pankart› açan TAYAD’l›lar, eylemi izleyen yaklaﬂ›k 300 kiﬂiye Gülcan Görüro¤lu'nun aç›klamas›, adres ve
telefon bilgilerinin oldu¤u el
ilanlar›n› da¤›tt›lar. Megafonla
halka tecrit hakk›nda konuﬂmalar da yap›l›rken, Kand›ra F Ti15
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pi’nden Ezgin
Engin'in mektubu ile tecrit
gerçe¤i anlat›ld›.
Gülcan Görüro¤lu'na destek ça¤r›lar›n›n
ön plana ç›kt›¤› yerlerden biri de, Mersin’di.
"Taleplerimiz en insani
taleplerdir;
evlatlar›m›z
ölmesin" diyen TAYAD'l›lar, oturma eylemlerinin 18.
haftas›nda, 19
Haziran günü
Büyükﬂehir
Belediyesi
önündeydiler.
" Te c r i t i
Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n
Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz" sloganlar›yla baﬂlayan eylemde
konuﬂan Özkan Kay›kç›,
ölümlerin 123
olmamas› için duyarl›l›k ça¤r›s›
yapt›.

Cephelilerden
Gardiyanlara Uyar›
Tecrit politikas›n›n fiili uygulan›ﬂ›nda rol alan gardiyanlar,
Cepheliler taraf›ndan uyar›ld›.
18 Haziran günü saat 18.00'de
Ba¤c›lar Yavuz Mahallesi Dereyolu üzerinde bulunan ‹nfaz Koruma Memurlar›n› taﬂ›yan otobüsü yakarak imha ettiklerini, dergimizi arayarak üstlenen Cepheliler,
“tecritte katledilen 122 insan›m›z›n hesab›n› soraca¤›z” dediler.

Ölüme Yürüyen Bir Ana
Ve Anaların Dayanışması
Gülcan Görüro¤lu, Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki evinde sürdürdü¤ü ölüm orucu direniﬂinin 49.
gününe girdi.
O’na destek olmak için 3 Haziran’da Açl›k Grevi’ne baﬂlayan Arzu Seçen ve Emrah Eskibal eylemlerine son verirken, 15 Haziran günü 3. grup olarak P›nar Çal›ﬂ›r ve
Adem Y›ld›z eyleme baﬂlad›lar.
2. grupta yeralan Emrah Eskibal
ve Arzu Seçen, açl›k grevini sonland›r›rken duygulu anlar da yaﬂand›.
Emrah Eskibal, “Benim de ufakta
olsa bir katk›m olduysa ne mutlu
bana” derken, Arzu Seçen ise “Ben
bu evde kendimi Gülcan ablan›n k›z› gibi gördüm” ﬂeklinde duygular›n› ifade etti. Yeni grupta eyleme
baﬂlayanlardan Adem Y›ld›z, 10
gün de olsa böyle bir eylemde yer
alman›n kendisi için mutluluk oldu¤unu ifade ederken, P›nar Çal›ﬂ›r
ise, “Gülcan ablan›n yan›nda olmaktan mutluyum” ﬂeklinde duygular›n› ifade etti.

TAYAD’l›lar Adana’da
Gülcan Görüro¤lu’na Adana ve
çevresinden ziyaretler, telefon ve
maillerle destek giderek büyürken,
‹stanbul TAYAD’l› Aileler, Fatma
Koyup›nar’›n mezar›n› ziyaret etmelerinin ard›ndan, 16 Haziran’da
Direniﬂ Evi’ndeydiler. 30 kiﬂilik
TAYAD grubu, Gülcan’a sonuna kadar desteklerini ifade ederken, s›cak
kucaklaﬂmalarla hasret giderildi.
Yanlar›nda “hediyeler” de getirmiﬂti TAYAD’l›lar. Bunlar›n kuﬂkusuz en anlaml›s› ise, Fatma Koyup›nar’›n mezar›ndan toplad›klar› güller oldu. Bir gece Adana’da konaklayan TAYAD’l›lar ertesi günü de
Direniﬂ Evi’ne ziyarette bulunurken, hep bir a¤›zdan türküler söylendi. Ziyaret esnas›nda Görüro¤lu,
bugüne kadar analar›n evlatlar›n›
u¤urlad›¤›n› hat›rlatarak, “Bu kez
evlatlar›m›z için biz ölelim” diyerek yola ç›kt›¤›n› kaydetti.

lar. Kimisi komﬂular›na anlat›yor, onlar›
yan›nda getiriyor, kimisi el ilanlar› da¤›t›yor. Aynur Bozan ise
19 Haziran’dan itibaren 5 günlük açl›k grevi ile bu dayan›ﬂmay› ifade etti.
8 yaﬂ›nda bir o¤lu oldu¤unu ve
bugüne kadar bir gün bile ayr› kalmad›¤›n› söyleyen Bozan, bir anne
olarak Gülcan’› anlad›¤›n› vurguluyor. Heyecan› belli olan Bozan, düﬂüncelerini ﬂöyle ifade ediyor:
“Gülcan’›n ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› duydu¤umda çok etkilendim.
Çok a¤lad›m, Gülcan’› gördü¤ümde
içim parçaland›. Ama Gülcan’›n
gülen yüzüne ve kararl›l›¤›na tan›k
olunca, bu bana güç verdi. Israr›m
sonucu ﬂimdi ben de 5 günlü¤üne de
olsa Gülcan’›n açl›¤›n› paylaﬂaca¤›m. Hala ölüm orucunu kabullenemiyorum. Direniﬂe hayranl›k duyuyorum. Baﬂka bir ﬂeyler olsun istiyorum, ölüm bana çok zor geliyor.
Bununla az›c›k da olsa katk›m
olursa ne mutlu. Tek dile¤im tecritin
kalkmas›, ölüm orucunun bitmesi.
Gülcan’›n da 2 çucu¤u var ve ölüm
orucunda. Bu çok büyük bir güç.”

Bir Anneden Anlaml› Destek
Yi¤it Analar›n K›zlar›

TAYAD’l› Aileler’in ziyareti coﬂkulu
ve duygulu
anlara sahne
oldu.

Direniﬂ Evi’ni ziyaret edenler aras›nda, en çok etkilenenlerin, anneler oldu¤u kuﬂkusuz. Anlamaya çal›ﬂ›yorlar,
bir ana iki k›z›n›
geride b›rak›p
neden ölüme
gün gün yürümeyi tercih
eder.
Anlat›yor
Gülcan, onlar gözleriyle tan›k
oluyor tüm
bunlara ve
bir biçimde Gülcan’a destek vermek için
çabal›yor16
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Yoksullar›n yaﬂad›¤› ﬁakirpaﬂa
Mahallesi’nde ise, direniﬂin yaratt›¤› bir etkilenme var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yolda mahalleden insanlar, esnaflar, yaﬂl› kad›nlar,
gençler, örne¤in Ankara'ya gidenleri, Abdi ‹pekçi’yi soruyorlar, Gülcan'›n durumunu merak ediyorlar.
Geçen hafta; Adana Direniﬂ Evi
içinde gündem Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin 1000. günüydü. Etkinlik için
gidenler için sorun yoktu elbette,
ama ya geride kalanlar. Onlar da
burjuva medyan›n sald›r› olana kadar sansürledi¤i eylemden haber almak için telefonlara sar›l›yor, birbirlerine soruyorlar. Gülcan’›n k›zlar› da onlar›n aras›nda. Okuldan arkadaﬂ›n›n Gülcan için yapt›¤› resmi
yata¤›n›n ucuna koyarken, heyecanla evdekilere soruyor Müge, “Ankara’dan haber var m›?”

En yo¤un duygular› yaﬂ›yorlar
bugünlerde. ﬁenay Hano¤lu’nun k›z› P›nar’›n ziyareti onlara da moral
oluyor. Annelerinin TAYAD’l›lara
hitaben yapt›klar› konuﬂma s›ras›nda gözleri doldu¤unda, P›nar’›n elini hissediyorlar omuzlar›nda; “Siz
daha güçlü olmal›s›n›z” diyor P›nar,
ayn› yaﬂlardaki kardeﬂlerine. Evet
kardeﬂ onlar, direniﬂin, büyük ailenin kardeﬂleﬂtirdi¤i gençlerimiz,
umutlar›m›z.
Direniﬂ Evi’ne ziyaretler de hafta boyunca devam etti. E¤itim-Sen
ﬂubesinden 8 kiﬂilik bir ö¤retmen
grubu, açl›k grevindekilerin aileleri,
Temel Haklar üyeleri, mahalleden
esnaflar, kad›nlar, gençler, Adana’n›n mahallelerinden emekçiler,
Mersin TAYAD’l›lar, Gençlik Dernekliler, Adana’da tecrite karﬂ› mücadele eden ÇHD’li avukatlar...
Direniﬂ Evi’nde her ﬂey hem
farkl›, hem de yaﬂam›n do¤al ak›ﬂ›nda. Bir yandan tarih yaz›l›yor ve
orada bulunanlar bunun canl› tan›klar›, o tarihin içindeler. Tan›kl›klar›n› olabildi¤ince günlüklere aktar›yor refakatç›lar. ‹ﬂte onlardan birinde, Gülcan’›n direniﬂinin 43. gününde ﬂu sat›rlar düﬂülüyor deftere:
“Sabah ‹biﬂ day› geldi. Mahalleden yaﬂl› bir dedemiz. Gül getirmiﬂ.
Suçu büyük, Ankara'ya gelmedi.
Hele Gülcan’›n da gitti¤ini ö¤rendi¤inde, "nas›l ederim de affettiririm
kendimi" hesab›nda. Onunla birlikte gelen Y›lmaz Abi, Gülcan'a "gule" diyor, safl›¤› anlat›yor “gule”.
Buras› gerçekten farkl›. ‹nsanlar
Gülcan'›n yan›nda ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›r›yor. O rahat olmalar›n› istese de,
ne o de¤iﬂtirebilir bunu ne de biz.
Yan›baﬂ›nda ölüme giden biri var.
Hem de yaﬂatmak için. Bütün bunlar aras›nda o herkesle ilgileniyor.
Herkese bir ﬂeyler vermek istiyor.
Ö¤leye do¤ru Murat A¤abeyler
k›zlar› Begüm ve Aysel ile geldiler.
Gençlik Derne¤i’nden arkadaﬂlar
geldi. Birinin kardeﬂi Esin 4. s›n›fta, çok heyecanl›. Gülcan'a resim
çizmiﬂ. Biri bizim evin resmi, di¤eri de Gülcan'›n resmi. Bir de ö¤le
üzeri Meydan Mahallesi’nden misa-

firimiz vard›, duyar duymaz gelmiﬂ.
Çok heyecanl›yd›. Ne konuﬂaca¤›n›
bilemedi. Gülcan'la konuﬂunca heyecan› biraz azald›. Ama çok ezikti.
Dersimli, boynunda Hazreti Ali'nin
kolyesi vard›. Ç›kar›p Gülcan’a verdi. "Neler yapabilirim, seni nas›l anlatabilirim" diye sordu. El ilan› verebilece¤imizi söyledik. Kendisi de
ço¤altabilece¤ini söyleyerek örnek
istedi sadece.
‹lk defa gelen birinin bir ﬂeyler
yapamaman›n ezikli¤ini yaﬂamas›,
onlarca belki de yüzlerce defa gitti¤imiz kurum, ayd›n, sanatç›, gazeteci vb.leri umar›m biraz olsun
utand›r›r. Ö¤leden sonra çocuklar,
gençler Direniﬂ Evi’nden ayr›ld›lar.
ﬁimdi dört gözle TAYAD'l› Ailelerimizi bekliyoruz. Bu esnada, mahalleden bir abi eﬂi ve çocu¤uyla
geldi. Daha önce de gelmiﬂlerdi. Bir
o¤lu var. Eren, daha 6 ayl›k. Mahalledeki insanlar›n tepkisi üzerine
sohbet ettik. Esnaflar da Ankara yürüyüﬂünü takip ediyorlarm›ﬂ. Hatta
MHP'li olanlar›n bile "yap›lan do¤rudur" dedi¤ini anlatt›.
TAYAD'l› Ailelerimizin geliﬂi
büyük coﬂku oldu. Gülcan'›n gözleri parl›yor. Ailelerimiz çok direngenler, yorgun olsalar da. Bir ana
“içimden öyle
geçiyor ki, zaferi senle Behiç'le kazanaca¤›z k›z›m"
diye duygular›n› anlatt›.

Gülcan’› ziyaret edenler aras›nda, annesini ölüm orucunda
ﬂehit veren, gün gün yan›baﬂ›nda ölüme meydan okuyuﬂunu
izleyen ve ﬂehit düﬂtü¤ünde, yi¤it anas›n›n gözlerini kendi elleriyle kapatan P›nar da vard›.
Gülcan’›n k›zlar›n› en iyi anlayan da kuﬂkusuz ﬁenay Hano¤lu’nun k›z›yd›.
Bu ﬂekilde onlarca mesaj al›yoruz her gün. Direniﬂin insanlar›n iç
dünyas›nda yaratt›¤› f›rt›nalar olabildi¤ince dökülüyor. Birço¤unda
ise, inançlar› için ölüme yürüyen bir
insan karﬂ›s›nda, böylesi büyük bedellerle yarat›lan destan›n s›ra neferlerinden biri karﬂ›s›nda duygular›
ifade etmenin zorlu¤u yaﬂan›yor.
Ve bir ana ölüme yürümeye devam ediyor kararl›l›kla...

Telefonla
gelen mesajlar›n
birinde
ﬂöyle diyordu
Selçuk isimli bir
arkadaﬂ Gülcan’a;
“Güneﬂe yürüyoruz, yudum yudum kavursa da avuçlar›m›z›, band›m›zla savaﬂaca¤›z. Ölüme karﬂ› baﬂ›m›z
dik yolumuz uzun. Kahramanlar›m›zla y›kaca¤›z zulmün duvarlar›n›. Dikece¤iz
k›z›l bayra¤› burçlar›na emperyalizmin. Seni ve bütün arkadaﬂlar› s›ms›k› kucakl›yorum".
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Açl›k grevi ekipleri nöbeti
birbirlerine devrederken, ayr›lanlarda hüzün ve birﬂeyler
yapabilmiﬂ olman›n huzuru;
gelenlerde heyecan hakim.

AF‹ﬁLER

AB destekli tecrite son!
Avrupa’daki TAYAD Komite üyelerinin 10 Haziran’da tecritin kald›r›lmas› talebiyle baﬂlatt›klar› açl›k grevi eylemleri sürüyor. Avrupa ülkelerinin neredeyse tamam›nda, birçok kentte süren eylemlerde k›sa süreli desteklerin
yan›s›ra, 30 gün açl›k grevi yapanlar
ﬂunlar: Avukat Ahmet Düzgün Yüksel,
Erkan Do¤an, Sinan Yanar, Hasret Dogan, Yeter Karada¤, Cem Kara, Güler
Korkulu, Haydar Demiray, Erdem
Türk, Cemal Altu¤, Önder Alkaya, Musa Karakuﬂ, Ayfer Y›ld›z, Alaattin Kalender, ‹lker Alcan, Erol Güneﬂ, Mahmut ﬁahin.
Komite üyeleri AB onay›yla 122 insan›n öldü¤ünü; Almanya, Avusturya,
Fransa, Avustralya baﬂta olmak üzere,
ast›klar› pankartlarla Avrupa kamuoyuna duyurdular. Yine Almanya ve Fransa baﬂta olmak üzere, duvarlar afiﬂlerle
donat›larak, hapishanelerde ve d›ﬂar›da
ölüme yürüyenler tan›t›ld›.
ALMANYA: Westfalen eyaletinde
30 gün açl›k grevi yapan Yeter Karada¤, Güler Korkulu ve Haydar Demiray 1 haftad›r Köln’de sürdürdükleri
eylemi, 18 Haziran’dan itibaren Duisburg Anadolu Kültür Merkezi’ne taﬂ›d›lar. Köln, Duisburg ve birçok kentte
2-10 aras›nda de¤iﬂen sürelerle açl›k
grevleri gruplar halinde sürüyor.
Köln Dom Kilisesi önünde 17 Haziran’da stand aç›ld› ve 2 bin bildiri da¤›t›ld›. Ayn› gün, AABK’n›n düzenledi¤i
“A¤›ttan Umuda” gecesinde TAYAD
Komite taraf›ndan aç›lan standda, alevi
halk›m›z direniﬂe destek vermeye ça¤›r›ld› ve çok say›da imza topland›. KölnEhrenfeld'de ve Berlin'in Kreuzberg
semtinde de üç dilde yaz›lm›ﬂ bildirilerle tecrit anlat›ld›. Binlerce bildirinin
da¤›t›ld›¤› ve tecritin sözlü olarak da
anlat›ld›¤› standlar, Duisburg-Hamborg, Stuttgart gibi birçok Alman kentinde de aç›lmaya devam ediliyor.
AVUSTURYA: Viyana sokaklar›nda “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun!” önlükleri giyerek hafta boyunca
bildiriler da¤›tan, açl›k grevcileri ve
TAYAD komite üyeleri, Türkiyeli kurumlar› ziyaret ederek tecriti anlatt›,

ADHK ise, açl›k
grevcilere destek
ziyareti yapt›.
14 Haziran’da, Salzburg kentinde
“Size Tecriti Anlatmak ‹stiyoruz’’ konulu panel düzenlendi. Dört buçuk saat
süren panelde, Tecritle Mücadele Platformu’ndan Sandra Bakutz ve Viyana’dan 3 açl›k grevcisiyle birlikte TAYAD Temsilcisi tecriti, emperyalizme
karﬂ› mücadeledeki yerini anlatan konuﬂmalar yapt›lar. ‹nnsbruck, Graz,
Linz ve Salzburg’ta da bildiri da¤›t›m›
ve standlarla kampanya sürüyor.
FRANSA: Paris’te hafta sonu 6 kiﬂi daha iki günlük açl›k grevi yaparken,
Nancy’de de de¤iﬂik sürelerle açl›k
grevleri yap›l›yor. Devrimci Halk›n
Birli¤i taraftarlar›ndan 5 kiﬂi de iki
günlük olarak destek verirken, At›l›m,
Devrimci Demokrasi taraftarlar› da ziyaretlerde bulundular. Ayr›ca Nancy’de
aç›lan stand›n ard›ndan 100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir eylem yap›ld›.
17 Haziran’da Paris’in en kalabal›k
semti Les Halles’te pankart ve dövizler
as›larak aç›lan stand ilgiyle karﬂ›land›.
Les Halles’te ve Nancy’de bildiri da¤›tan Komite üyeleri, Nancy’de, yerel
radyo, TV’leri, Komünist Partisi ve
CGT Sendikas›’n› ziyaret ederek tecrit
konusunda bilgi verdiler.
‹SV‹ÇRE: Zürich’de yay›n yapan
Radyo Lora’da tecrit konulu program
yap›l›rken, Basel’de bildiri da¤›t›ld›.
HOLLANDA: 16 ve 17 Haziran
günleri Rotterdam çarﬂ› giriﬂinde
standlar aç›ld›. Standlarda Hollandaca
ve Türkçe olarak, ‘Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun’ ve “Türkiye deki
Ölüm Orucu ile Dayan›ﬂmak ‹çin 30
Günlük Açl›k Grevindeyiz” pankartlar›
as›l›rken, binlerce bildiri da¤›t›ld›.
Standlar haftan›n üç günü kentin de¤iﬂik yerlerinde aç›l›yor.
AVUSTRALYA: Sydney TAYAD
Komite, 18 Haziran’da “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l› pankart›n aç›ld›¤› standda bildiriler da¤›tarak,
Avustralya halk›na T.C hükümetini
protesto ça¤r›s› yapt›.

BELÇ‹KA: Liege ve Brüksel’de
pankart asma, bildiri da¤›t›m›, afiﬂler
yap›ld›, Belçika Komünist Partisi ile
görüﬂmede bulunuldu.
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PANKARTLAR

B‹LD‹R‹LER

STANDLAR

AÇLIK GREVLER‹

TECR‹T‹ VE BÜYÜK D‹REN‹ﬁ‹
AVRUPA KAMUOYUNA,
TÜRK‹YEL‹ EMEKÇ‹LERE
ANLATIYORLAR. 122 ‹NSANIN ÖLÜMÜNDEN TÜRK‹YE
OL‹GARﬁ‹S‹ ‹LE B‹RL‹KTE
AVRUPA EMPERYAL‹ZM‹N‹N
SORUMLU OLDU⁄UNU TEﬁH‹R ED‹P, BU ZULME D‹RENENLER‹ SELAMLIYORLAR.
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B›rak›n›z ölsünler

Pazar Sabah'ta Ayﬂe Düzkan adeta kafam›za çakm›ﬂt›. ‘Bir dönem
kamuoyunu meﬂgul eden, sonralar›
zaman zaman gündeme gelen F tipi
cezaevleri ve bunlara karﬂ› yürütülen ölüm oruçlar› art›k hiç an›lmaz
oldu.’ 1500'lü y›llarda Birleﬂik Krall›klar Eyaleti'ne ba¤l› Amsterdam'da
cezaevleri mahkumlar› sadece cezaland›rmak de¤il, tekrar topluma kazand›rmak üzere kurulmuﬂtu.
Aradan 500 y›l geçti, Türkiye cezaevleriyle ne yapmas› gerekti¤ine
hâlâ karar veremedi.
Hükümlüler F tipi cezaevlerinde, herkesten ve her ﬂeyden uzak
bir ortamda adeta "bir hiçli¤e"
mahkûm ediliyor.
Yata¤›, dolab›yla birlikte 8 metrekarelik bir alanda tek bir insan yüzü görmeden yaﬂam›n› sürdürmesi
bekleniyor. Ölüm cezas›n› kald›rd›k
diye övünüyoruz ama insanlar›
ölümden beter koﬂullarda yaﬂamaya
mahkûm ediyoruz.
Günde bir saat bahçeyle insani
koﬂullar yaratt›¤›m›z› düﬂünüyoruz.

Ahmet Tulgar’›n Behiç Aﬂç›
ile 21 Haziran tarihli Birgün’de yay›nlanan röportaj›n
giriﬂindeki yaz›s›ndan...
“F tipi cezaevlerindeki uygulamalara ve tecrit koﬂullar›na karﬂ› y›llard›r süren-sürdürülen ve çok say›da, art›k vermekte zorlan›lan, verince insan› utand›ran, bir ülkeyi,
bir toplumu utand›racak, utand›rmas› gereken say›da genç insan›n
ölümüyle sonuçlanan ölüm orucu
eylemleri, geniﬂ kesimlerde üzerinde susulan bir konu oldu nicedir. Neredeyse baﬂ›ndan beri. Bu
eylemleri, ölümleri durdurmak, eylemcilerin tecrit koﬂullar›n›n, F tipi
cezaevlerindeki insanl›k d›ﬂ› uygulamalar›n kald›r›lmas› konusundaki taleplerin do¤rultusunda devlet
ve hükümetlerin yetkililerini ikna
etmek için yap›lan sivil giriﬂimler,
inisiyatifler de taraflar aras›ndaki
güç dengesizli¤inin sonucunda

görev kabul etmeyen bir ahlak anlay›ﬂ›.
Televole kültürü dedi¤imiz ﬂeyin
en somut hali bu olsa gerek.
Kepçe görünmesin diye kula¤›n›
Japon yap›ﬂt›r›c› ile yap›ﬂt›ran manken k›z›m›z bile kendilerini ölüme
mahkum eden bu insanlardan daha
fazla ilgi görüyor.
Medya ile biçimlenip ﬂekillenen
zihinlerimizde cezaevleri, ölüm
oruçlar›, haks›zl›klar yer bulmuyor.
Mehmet Ali Erbiller, Aliyelerle
yaﬂay›p gidiyoruz.
Onlar ise birer birer ölüyor.

Bu koﬂullar›n do¤al
sonucu olarak hükümlülerde psikolojik bozukluklar, alg› sorunlar›, görme ve iﬂitme bozukluklar› ortaya ç›k›yor.
‹stanbul Barosu, "Hiç olmazsa
üç hücrenin kap›s› aç›ls›n, 9 kiﬂi
bir araya gelsin" önerisi getirdi
ama kaale alan olmad›.
Hükümlüler de kendilerine diretilen bu koﬂullar› protesto için ölüm
oruçlar›n› baﬂlatt›.
Mukadder Baﬂe¤mez AK Parti
milletvekili olmad›¤› için iktidar kanad›ndan bu insanlar›n koﬂullar›, kaderiyle ilgilenen yok.
Fatma Koyup›nar ölüm orucuna
baﬂlad›¤›n›n 354'üncü günü yaﬂama
veda etti. Kimse onlar›n sesine kulak vermiyor, ç›¤l›¤›n› kimse duymuyor. Ekonomide hayata geçiremedi¤imiz tam serbesti cezaevlerinde keyfince hüküm sürüyor.
‹ktidarlar›n tavr› net, ‘B›rak›n›z
yemesinler, b›rak›n›z ölsünler.’
Kendisine emanet edilen bir cana
sahip ç›kamayan bir hükümet etme
anlay›ﬂ›, suçlu bile olsa vatandaﬂ›n›n
yaﬂam›na sahip ç›kmay› öncelikli

AYﬁE DÜZKAN, 18 Haziran tarihli Pazar Sabah’ta, ölüm orucunun çeﬂitli
yönlerini ele alm›ﬂ, Behiç Aﬂç› ile de
görüﬂmüﬂtü

uzlaﬂ› sa¤lanamay›nca bir süre
sonra sessizli¤e gömüldüler. ...
Medya insanlar›n ölümlerini, bu
ölümleri getiren koﬂullar› görmezden gelme yolunu çoktan seçmiﬂti zaten. Sansür bir süre sonra
medya çal›ﬂanlar›n›n bir otosansürüne dönüﬂtü. Ve orada da sessizleﬂme süreci tamamland›.
O zaman, bu sürece iliﬂkin bilgi
sahibi olan, susmay› kendine yediremeyen ayd›nlar›n, yazarlar›n,
hepimizin analizleri gelmeye baﬂlad›. Kimi zaman bir yerlerde ka¤›da dökülen, kimi zaman da sadece dost sohbetlerinde kalan.
Tüm hayat›n art›k hedonist, hazc›
bir tarzda yaﬂand›¤›, hayat›n ancak haz ile anlamland›r›ld›¤›... bir
ça¤da bu insanlar›n, ölüm orucu
eylemcilerinin nefis terbiyesini anlamakta zorlanan, nefisleri üzerinde kurduklar› kontrolü anlayamayan herkes baﬂka bir aç›dan analiz etmeye yöneldi bu eylemi. Kimi

dini motiflerle aç›klamaya çal›ﬂt›
bu eylemcilerdeki kararl›l›¤›, kimi
ise örgüt otoritesi ile. Ve analizlerinden hoﬂnut kal›nca, kendi kendilerini ikna edince onlar da kenara çekildiler. Sustular.
Ama nihayetinde insanlar ölüyordu her ne motivasyonla olursa olsun. Anlamakta zorlan›lan bir kararl›l›k, hem yaﬂama hem de ölme
kararl›l›¤›, hem yaﬂam hem ölüm
korkusuzlu¤u ile. Zaman› gelince
yap›labilir analizler, yap›lmal› da.
Belki bir ﬂeyler, yeni bir hayat anlamland›r›l›ﬂ›na, hayat›n yeni bir
anlam›na bile ulaﬂ›labilir zaman›
gelince yap›lacak bu analizlerle.
Ama ﬂimdi yeri ve zaman› de¤il.
ﬁimdi yap›lmas› gereken, bir hukukçunun, bir avukat›n, Behiç Aﬂç›’n›n bile hukukla F tipi cezaevlerine nüfuz edemeyince hukuktan
umudunu kesip ölüm orucuna
baﬂlad›¤› bir dönemde, sessizlik
ve suskunluk perdesini y›rtmak.”

19
25 Haziran 2006 / 58

(Ergun Babahan
19 Haziran, Sabah)

AKP; yüzlerce ayd›n, akademisyen, hukukçu, sanatç›,
sendikalar ve DKÖ’lerin ça¤r›s›n›, Ankara’da ayn› talebi
hayk›ran yüzlerce tutsak yak›n›n› duymazl›ktan gelemez!

maz.
Çürüme
böyle bir ﬂeydir. Halka kulaklar›n› t›kar,
ç›kar
çevreleriyle
elele yönetirsin ülkeyi.
Yönetti¤ini
zannedersin asl›nda. Ancak
üzerini türlü biçimlerde örttü¤ün o sorunlar içten içe
çürütür, halk›n belle¤inde
izler b›rak›r, “demokrasi,
özgürlükler” söylemlerinin alt›ndaki riyakarl›k
herkesçe görülür hale gelir
bir zaman sonra. Ve hamasi terör demagojileri de fayda etmez bu gidiﬂi durdurmak
için. Bugün, burjuva bas›n›n “etkili ve yetkili” kalemleri ile sansürde mutabakat içinde olabilirsiniz ama gerçekler hükmünü mutlaka verir, tarih yaﬂan›lan› oldu¤u
gibi kaydeder utanç sayfalar›na.

AKP TECR‹TE SON VERMEL‹
‹ki hafta önceki say›m›zda yer
verdik. Neredeyse tüm gazetelerde ilan olarak ç›kt›.
300’e yak›n ayd›n, sanatç›, akademisyen, sendikac›,
DKÖ yöneticisi bir ça¤r›
yap›yordu iktidara. Tan›nm›ﬂ
yazarlardan ﬂairlere, tiyatroculardan sinemac›lara, profesörlerden sendikac›lara kadar
yüzlerce isim dedi ki; “Tecrit iﬂkencedir”. “Tecritin tart›ﬂ›labilir
oldu¤unu kabul et” diye seslendiler iktidara.
Ayn› günlerde, ayn› taleple bu kez TAYAD taraf›ndan düzenlenen bir bas›n toplant›s› ile yine ayd›n, sanatç›, akademisyen ve sendikalar›n, DKÖ’lerin yerald›¤›
bir ça¤r› metni yay›nland›. Adana’dan ve Hatay’dan da,
neredeyse bu kentlerin “ayd›n” kesimini oluﬂturan insanlar›n, kurumlar›n birço¤u taraf›ndan benzeri ça¤r›lar
yap›ld›.
Yüzlerce TAYAD’l› Ankara’dayd›, Meclis’e “tecrite
son” talebini dile getirmek istediler. AKP, polis terörüyle cevap vererek bu giriﬂimi fiilen engellese de, baﬂkentin göbe¤inde güçlü bir ﬂekilde hayk›r›ld› ayn› talep.

Tecrite son talebinde ‘toplumsal
mutabakat’ sağlanmıştır!
‹ﬂine geldi¤inde “toplumsal mutabakat”tan söz
ediyor AKP iktidar›, “kat›l›mc›l›k”tan dem vuruyor, falanca sorunu ilgili kesimlerle görüﬂerek ele alacaklar›n›
aç›kl›yor durmadan.
‹ﬂte toplumun çeﬂitli kesimlerinin önde gelen isimleri ve kurumlar›; bir konuda mutab›k olduklar›n› ilan ediyorlar, bir ﬂey söylüyorlar, hem de gazetelere boy boy
ilanlar vererek söylemek durumunda kal›yorlar. Bu ilanlar, ça¤r›lar, bugün “yorulsalar” da 6 y›ld›r benzeri ça¤r›lar› yineleyenler; aç›k bir ﬂekilde “toplumsal mutabakat”›n sa¤land›¤›n› anlatmaktad›r.
AKP iktidar›, “toplumsal mutabakat”tan sadece türban› anlam›yorsa; inanç ve düﬂünce özgürlü¤ünü sadece kendi inanc› ve düﬂüncelerinin özgürlü¤ü olarak görmüyorsa; Meclis Baﬂkan› Ar›nç dahil olmak üzere, konuﬂtuklar›nda mazlumdan, ezilenden, haks›zl›klardan
sözeden AKP’liler, sözlerinde zerre kadar samimilerse;
yap›lmas› gereken bellidir. Bu seslere kulak verilmelidir. 122 yak›n›n› topra¤a veren analar›n, babalar›n, eﬂlerin, kardeﬂlerin feryatlar›n› zulüm makinas› ile bast›rabilece¤i yan›lg›s›ndan vazgeçmelidir. Onlar, EVLATLARIMIZ ÖLMES‹N! diyorlar. Hay›r biz öldürmeye
devam edece¤iz denilmiyorsa, öldüren tecrit politikas›ndan vazgeçilmelidir.
Çünkü analar›n, babalar›n yüreklerinin en derinlerinden gelen bu hayk›r›ﬂlar› hiçbir sansürün bast›rma gücü
yoktur. Tarihin hiçbir döneminde, dünyan›n hiçbir ülkesinde olmam›ﬂt›r.

Bu iktidar kime kulak verir?
Hapishanelerden dizi dizi ölümler ç›k›yor, sansürden
güç alarak görmemezlikten, duymamazl›ktan geliyor.
‹çeride ölüme yürüyenlerin ç›¤l›¤› tecrit duvarlar›nda bo¤ulmak istenirken, d›ﬂar›da bir hukukçu, hukukun
tükendi¤ini hayk›rarak ölüme yat›yor, AKP böyle bir
ﬂey yokmuﬂ gibi davranmaya devam ediyor.
Ayd›n›n› dinlemiyor. Sendikalar›, demokratik kitle
örgütlerini dinlemiyor. Hukukçular› dinlemiyor. Akademisyenleri dinlemiyor. Yüre¤ine ateﬂ düﬂmüﬂ analar›,
babalar› duymuyor. Görüﬂmüyor bile onlarla, karﬂ›lar›na panzerlerini, gaz bombalar›n› ç›kar›yor. Susturursam
hayk›r›ﬂlar›n› kimse duymaz gibi aciz, sorunun üzerini
örtme amaçl› hesaplar yap›yor.
Peki kimi dinliyor bu iktidar? Kimi kap›s›ndan çeviremiyor? Kimler, gazetelere ilan vermek zorunda kalm›yor? IMF’yi, TÜS‹AD’› vb...
AKP bu ça¤r›lara kulaklar›n› t›kayarak geçiﬂtiremez.
Bu ülkenin en yak›c› hak ve özgürlükler sorunlar›n›n
baﬂ›nda gelen tecrit ve 122 insan›n ölümünü yoksaya20

25 Haziran 2006 / 58

bildi¤im tek ﬂey
art›k korkmad›¤›md›
Aynur Bozan, Ankara’da Abdi
‹pekçi Direniﬂi’nin 1000. günü etkinli¤ine kat›lanlardan biriydi. ‹lk
kez bir TAYAD eylemine kat›ld›.
Adana’ya döndü¤ünde Gülcan’a
destek vermek için, çocuklar›n›
evinde b›rakarak 5 günlük destek
açl›k grevine baﬂlad›. ‹ﬂte, Aynur
Bozan’›n gözünden Ankara...
*
Ankara'ya gidece¤imi eﬂim söyledi. Çok heyecanland›m, sevindim.
Bu kadar güzel geçece¤ini tahmin
etmiyordum ama büyük bir eylem
oldu¤unu tahmin ediyordum. Ve hareket saati geldi, arabalara bindik.
Yeni arkadaﬂlarla tan›ﬂt›m. Hepimizde büyük bir coﬂku vard›. Ama
baﬂta kendim olmak üzere di¤er arkadaﬂlarda da ﬂunu gördüm; bu coﬂkuya ra¤men hepimizin içinde f›rt›nalar kopuyordu. Çünkü insanlar ölmeye devam ediyordu. Çünkü F
Tipleri'nde tecrit sürüyordu. Ve bu
ölümler dursun diye, Ankara'ya gidiyorduk. Sald›r› olaca¤›n› da tahmin ediyordum. Ama sald›r› karﬂ›s›nda ben nas›l olurum karar veremiyordum. Bunlar› düﬂünürken, arkadaﬂlar bir türkü patlatt› ve bu düﬂüncelerim bir anda da¤›ld›. Yolda
bir türlü uykum gelmedi.
Ankara’da Park’a do¤ru yürüdük. Sloganlar at›lmaya baﬂland›.
Z›lg›tlarla karﬂ›land›k. Çok heyecanl› ve mutlu bir Ana göründü.
Bakt›m yerinde duram›yor. Dergide
gördü¤üm beton elin çevresinde
ya¤mur sular› birikmiﬂ, gömle¤inin
kollar›n› s›vam›ﬂ suyun akmas› için
deli¤i ar›yor. Buldu ve suyu temizledi. Zeynep Ana oldu¤unu ö¤rendim.
‹stanbul ekibi de geldi. Bu kez
biz onlar› alk›ﬂ, slogan ve z›lg›tlarla
karﬂ›l›yorduk. Behiç Abi'yi gördüm.
Herkes sar›l›p öpüyordu. Ama ben
baﬂta cesaret edip yan›na gidemedim. Onu görünce iyi olmad›¤›m›

hissettim. Beh i ç
Abi'yi
görünce
Gülcan'›
kabullenemedi¤imi hissettim. Ve ikinci
Ölüm Orucu direniﬂçisi karﬂ›mda.
Çok zordu. Hani baz› ﬂeyler vard›r
anlat›lamaz, ben de anlatam›yorum.
‹lk analar konuﬂtu. Bir k›sm› ﬂehit, bir k›sm› da tutsak ana babalar›yd›. Sonra Behiç Abi. Onu alk›ﬂlamak için aya¤a kalkt›k. O anda neler oldu bilmiyorum. Karmakar›ﬂ›k
duygular yaﬂad›m. Yüzünü görünce
heyecan, sevinç, coﬂku birarada.
Z›lg›t çekmek istedim, çekemedim.
Beynimde ﬂimﬂekler çakt›, baﬂ›m
döndü, deprem oluyor sand›m ve
ayakta duramad›m. Düﬂtüm ve nefes alamad›m bir an. Baﬂ›m s›k›ﬂm›ﬂ, hiç gücüm kalmam›ﬂt›. Arkadaﬂlar "Aynur uyan" diye sesleniyordu. Bir yandan da a¤l›yordum.
Kendi kendime "Aynur kalkman gerekiyor, Behiç Abi konuﬂuyor” dedim, arkadaﬂlar›n yard›m›yla kalkt›m. Behiç Abi gayet sakin ve bir o
kadar da tatl› konuﬂuyordu. Konuﬂmas›n›n ﬂu bölümünden çok etkilendim. “Beni gözünüzde çok büyütmeyin. Ben rahat ve mutluyum".
Laf olsun diye söylemiyordu. Çünkü mutlulu¤u zaten yüzünden okunuyordu. Sonra Gülcan konuﬂtu.
"Ne diyeyim ki size" dedi, tecriti anlatt›. "Hepinizin bildi¤i bir ﬂey" dedi. Çok heyecanl›yd›. Gülcan Abla'ya hayran olmamak elde de¤ildi.
Vatan›n›n özgürleﬂmesi için ölüm
orucunu seçmiﬂti.
Gülcan Abla ve Behiç Abi orda
bulunanlarla sohbet etmeye baﬂlad›lar. Bakt›m Behiç Abi yan›mda
duruyor. Bu ele geçmez bir f›rsat dedim ve cesaretimi toplay›p gittim. Adana'dan geldi¤imi söyledim. Hal hat›r sordu.
Bu arada Grup Yorum'un konseri sürüyordu, avukat Selçuk
geldi. "Behiç gidelim, sen dinlen" dedi. Kabul etmedi, "konser bitsin gideriz" dedi.
Akﬂam parkta kald›k. Ateﬂ
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yak›ld›. So¤uktu ama tatl› bir so¤uktu. 2. gün erkenden kalkt›k.
Oturma eylemine baﬂlad›k. Halaylara durduk. Sloganlar hep bir a¤›zdan at›l›yor. Türküler, marﬂlar, z›lg›tlar. Tabi polisler de coplar›, panzerleri ve silahlar›yla haz›r. Pazarl›klar baﬂlad›. Geri ad›m atmayacakt›k. Birbirimize kenetlendik.
3. gün yine erkenden kortejler
oluﬂturuldu. Oturma eylemine geçip
slogan atmaya baﬂlad›k. Barikata
yürüdük. Gülcan'› düﬂündüm, Behiç'i düﬂündüm. Biz onlar için buradayd›k. Meclise yürüyece¤iz, bunun baﬂka yolu yok. Köprüye yürümeye baﬂlad›k, yolumuzu kestiler.
Ön s›rada analar vard› ve hep bir
a¤›zdan hayk›r›yorlard›. "Ne yapacaks›n›z, bir can›m›z var onu da
al›n. Yeter çocuklar›m›z art›k ölmesin.” Ama polis dinlemiyordu. Hepsi bir robottu. Bir yandan cesaretim
yerine geliyordu. Ama bir yandan
da içimdeki korkuyu atam›yordum.
"Hadi" diyordum, "hadi izin verin
de yürüyelim". Ama nafile. Korku
hiç de çare de¤ildi. Ta ki sald›r› baﬂlay›ncaya kadar. Sald›rd›klar›nda
kitlendim. Bir yandan slogan at›yor
di¤er yandan arkadaﬂlara bir ﬂey olmamas› için elimden geleni yapmaya çal›ﬂ›yordum. Gözlerim yan›yor
ve yaﬂar›yordu. Gaz s›km›ﬂlard›.
Ba¤›rmalar›, sloganlar› ve ç›¤l›klar›
duyuyordum. ‹zdihamda elimizde
olmadan biraz da¤›ld›k. Oturmam›z› söyledi arkadaﬂlar, oturduk, sloganlar›m›z› daha gür att›k. Bunlar
yaﬂan›rken bildi¤im tek ﬂey art›k
korkmad›¤›md›. Çünkü kinim ve
öfkem daha da büyümüﬂtü. Orda
gerçek dostluk, paylaﬂ›m, sevgi
ve sayg› vard›.

Modellerden model, ‘blok’lardan ‘blok’ be¤enin!

Alternatifsizliğin
Alternatifleri
Laiklik
Bloku, Sol blok,
Demirel’in liderli¤inde
birlik, Büyükerﬂen Modeli,
Zeytin Dal›... Burjuva siyasette bugünlerde hemen tüm çevreler, bir
aray›ﬂ içinde. Aray›ﬂ›n çerçevesi
“AKP’ye karﬂ› bir blok” oluﬂturmak ﬂeklinde çiziliyor.
Bu çerçevenin içinde kimler yok
ki? Demirel’den Baykal’a, emekli
generallerden Rahﬂan Ecevit’e, Yaﬂar Okuyan’dan tekelci burjuvalara,
Cumhuriyet yazarlar›ndan Erkan
Mumcu’ya, “‹stanbul'da ‘Turkuaz
Hareketi’nden Ankara'da ‘Kuvay›
Milliyeciler’e”, Ali Müfit Gürtuna’dan Bedrettin Dalan’a kadar
uzan›yor, bu do¤rultuda “kulis” yapanlar. Mehmet A¤ar’dan ad› var
kendi yok partilere ve liderlerine
kadar birçok kesim de “beklemede”
olmakla birlikte bu projelere olumlu bakt›klar›n› aç›kl›yorlar.
K›sacas›, düzeniçinde ne kadar
“siyaset esnaf›” varsa, ortaya dökülmüﬂ. Bu kadar “benzemez”in ortak
noktas› nedir peki? Onlar› birbirine
“sar›lmak” zorunda b›rakan nedir?
Cevap aç›k: Koltuk aﬂk›.
Sözü edilenlerin hiçbiri, AKP’ye
karﬂ› tek baﬂ›na bir iktidar seçene¤i
oluﬂturamayacaklar›n› görmüﬂ ve
AKP karﬂ›tl›¤› temelinde biraraya
gelmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Ama tabii
bu biraraya geliﬂ de o kadar kolay
olmayacakt›r, belki de hiç mümkün
olmayacak; çünkü bir de kendi aralar›nda koltuklar› nas›l paylaﬂacaklar› hesab› var.

Bu “model”lerde
alternatif yoktur!
Bu önerilerin bir bölümünün hiç

kuﬂkusuz en çarp›c› noktalar›ndan
biri, AKP’ye karﬂ› “sa¤›n ve solun
bir araya gelmesi” ﬂeklinde ifade
edilen görüﬂtür. Tabii sol derken
kastettikleri, CHP, DSP, SHP gibi
oligarﬂinin soludur. Bu öneriyi önce
‹lhan Selçuk, ard›ndan da Ecevit
formüle etti. ‹lhan Selçuk Demirel’in liderli¤inde AKP’ye karﬂ› sa¤›n ve solun birleﬂmesini önerirken,
teorisini de “dindar Demirel, dinci
Recep Tayyip Erdo¤an'’n›n oyununu bozuyor” diye yap›yordu.
Ecevit de bu öneriyi “Eskiﬂehir
Belediye Baﬂkan› Y›lmaz Büyükerﬂen liderli¤inde tüm laiklerin
bloku” ﬂeklinde formüle etti. Baykal da ayn› düﬂünceyi savunuyor,
ama o “CHP’yi merkez sa¤a aç›yoruz” diyerek, bunun “kendi liderli¤inde” gerçekleﬂmesini istiyor.
Önerdikleri biçimler farkl› gibi
görünse de özünde ayn›. “Sa¤ ile
solun ittifak›”n› önermek, asl›nda
oilgarﬂik sistemin yaﬂad›¤› t›kan›kl›¤›n bariz bir göstergesidir. Çünkü,
normal koﬂullarda, oligarﬂinin partileri “sa¤” ve “sol” s›fatlar›n› terketmek istemezler. Çünkü, düzenin bekâs› bir yan›yla da oligarﬂinin kitlelerin farkl› özlemlerini bu düzen
partileri içinde eritebilmesine ba¤l›d›r. Ama düzen partilerinin politikas›zlaﬂarak farks›zlaﬂmas› bu sonucu
do¤urmuﬂtur. Tart›ﬂ›lan modeller,
düzen güçlerinin politika üretemez hale geldi¤inin göstergesidir.
Kitlelere söyleyebilecekleri farkl›
bir ﬂey olmad›¤› için “sa¤c›y›z”,
“solcuyuz” demekle de iktidar yolunu açamazlar.
Alternatif bir politika yoksa,
orada oluﬂturulacak bir alternatifin
“suni” olaca¤› aç›kt›r. Burjuva politikan›n madrabazlar›, bugün iﬂte
böyle bir suni oluﬂum peﬂindedirler.
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Bu “blok”larda halk›n
sorunlar› yoktur!
Tüm bu projelerde “AKP’nin
önünü kesip iktidar olmal›y›z”dan
baﬂka söylenen bir ﬂey yoktur?
Hiçbir düzen partisi, ekonomide, siyasette AKP’den farkl› hiçbir ﬂey
söyleyemedi¤i için; “suni” kamplaﬂmalarla iktidar yolunu açmak istemektedirler. Ortaya at›lan hiçbir
modelin, önerilen hiçbir “blok”un,
bir ekonomi politikas› yoktur, emperyalizmle ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine
bir alternatifi yoktur, haklar ve özgürlükler alan›nda hiçbir temel soruna yönelik bir söylemleri yoktur.
Özelleﬂtirmeler, Kürt sorunu, F Tipleri, AB üyeli¤i, Irak’ta iﬂgale ortakl›k, hiçbirinde bir çözümleri
yoktur. Bunlar tart›ﬂ›lmamaktad›r
bile.
Ortada sadece “cumhuriyeti,
laikli¤i koruma” söylemi vard›r.
Kime karﬂ› koruyacaks›n›z “cumhuriyet”i ve laikli¤i? Kimlerle koruyacaks›n›z?
“Laik blok” içinde say›lanlara
bak›n; Demirel! Yüzlerce imam hatibi aç›p, Milliyetçi Cephe’lerle faﬂist ve gerici kadrolaﬂmay› yapan
adam. “Laik blok”un potansiyel
adaylar› DYP, ANAP, zaten ony›llard›r tarikatlarla içli d›ﬂl› de¤iller
mi? “Laik blok”u öneren Ecevit,
Fethullah övgüleri yapm›yor muydu
daha yak›n zamanda.
K›sacas›, böyle bir blokun laikli¤i, cumhuriyeti, demokrasiyi savunma konusunda da bir tutarl›l›¤›, hatta böyle bir program› bile olmas›
mümkün de¤ildir.
Düzen partilerinin bu önerileri,
ayn› zamanda halk› “laiklik-ﬂeriat”
ikilemi çerçevesinde cepheleﬂtirerek, s›n›f mücadelesini bo¤ma, hal-

k› kendi gerçek sorunlar›ndan uzaklaﬂt›r›p kendi politikalar›na yedekleme manevralar›n›n yeni bir biçimidir.
Mesela, bugünkü TBMM, halk›n
ancak yüzde 40’›n› temsil ediyor.
Öyle bir “demokrasi” düﬂünün ki,
seçmenin yüzde 50’den fazlas›n›n
oylar› mecliste temsil edilmiyor. B›rak›n siyasi anlamda oligarﬂinin
meﬂru olup olmamas›n›, demokrasicilik oyununun kendi kurallar› içinde bile böyle bir meclisi meﬂru saymak mümkün de¤ildir.
Seçmenin yüzde 50’sinden fazlas›n›n iradesini mecliste temsil ettirmeyen bir parlamenter sistem mi
olur?
Ama “Cumhuriyeti, laikli¤i, demokrasiyi” korumak ve kollamak
ad›na ortal›¤a dökülenler, bunu bile
tart›ﬂm›yorlar. Düzenin statükolar›na dokunacak en küçük bir cüret
yok hiçbirinde.
Tek tart›ﬂmalar› ve tek kayg›lar›,
AKP de¤il biz iktidar olal›md›r.
AKP iktidar›n›n Irak ve Avrupa Birli¤i konusundaki politikalar›na yönelik eleﬂtirileri ise, emperyalist
merkezlere de “biz sizin program›n›z› AKP’den daha iyi uygular›z”
mesaj›n› vermekten baﬂka bir anlam
taﬂ›mamaktad›r.

Türkiye halklar›n›n
ihtiyac› bunlar de¤ildir
Gazetelerde her gün bir yenisi
ortaya at›lan “AKP karﬂ›t›” seçim
ittifaklar›na bak›n. Her modelde kaﬂarlanm›ﬂ, defalarca iktidar koltuklar›na oturmuﬂ ve her oturduklar›nda da emperyalizmin, oligarﬂinin
sömürü ve zulüm politikalar›n› uygulam›ﬂ burjuva siyasetçiler var.
Laikli¤i, demokrasiyi korumak
ad›na önerilen ittifaklarda A¤ar gibi
kontrgerilla ﬂefleri, bol miktarda
emekli generaller de eksik de¤il. Ne
diyecek bunlar halk›n karﬂ›s›na ç›k›p? K›rk y›ll›k Demirel’in hala
“umut” olarak, “lider” olarak ortaya
at›lmas›, oligarﬂik siyasetteki t›kan›kl›¤› gösterdi¤i kadar, halk kitlelerinin, gerçek bir mücadele alternatifinin etkisiz oldu¤u koﬂullarda fiilen demokrasicilik oyunundan kopar›lamay›ﬂ›n›n da sonucudur.
Aldat›yorlar, oyal›yorlar, oynuyorlar. Her dönem kitlelerin istismar edecek yanlar›n› tespit ediyor
ve onun üzerine politika geliﬂtiriyorlar. Gericili¤e, ﬂeriatç›, dinci uygulamalara, yobazl›¤a karﬂ› halk›n
belli kesimlerinin bir tepkisi var;
hepsi “AKP karﬂ›tl›¤›” bayra¤›n›
aç›p halk›n bu kesimlerinin tepkilerini kendine çekmeye çal›ﬂ›yor. Öte

yandan, sanki kendileri olsa baﬂka
türlü yapacaklarm›ﬂ gibi, AKP’nin
AB karﬂ›s›ndaki “geri ad›mlar›n›”
kullan›p, bu yan›yla da halk›n “milli” duygular›n› istismar ediyorlar.
Mesele, tüm bu oyunlara, aldatmacalara, oyalamacalara son verecek alternatiflerle ortaya ç›kmakt›r.
S›rf TBMM’ye girmek üzerinden
yap›lan hiçbir hesap ve ittifak, böyle bir alternatifin oluﬂmas›n› sa¤layamaz.
Yukar›da sözünü etti¤imiz alternatiflerin yan›s›ra, kimi “blok” önerileri de ÖDP’ten EMEP’e, DTP’ye
kadar çeﬂitli kesimleri de içermekte,
keza bu kesimlerden burjuva politikac›lar›n belli kesimleriyle ittifaka
gözünü diken yaklaﬂ›mlar görülmektedir. Soldaki bu e¤ilimler de
ayr›ca de¤erlendirilmesi gereken bir
yand›r. Fakat her koﬂulda ﬂu bir gerçektir ki; faﬂizme, gericili¤e karﬂ›
Türkiye halklar›n›n güncel ihtiyac›,
haklar ve özgürlükler mücadelesini geliﬂtirecek bir Demokratik
Cephe’dir. Sol güçler, yüzünü burjuva düzen partilerine dönerek hiçbir yere varamayacaklar› gibi, halk
kitleleri de burjuva partilerden ve
politikac›lardan kopmad›klar› sürece, hiçbir sorunlar›na çözüm bulamazlar.

ete¤ine, kimileri Genelkurmay’›n
ete¤ine yap›ﬂ›rlar. Üç y›ld›r “ordu
göreve” ça¤r›s›na cevap bulamayan, Demirel modelinden de umdu¤unu bulamayan Cumhuriyet tayfas›, Türkiye tarihinden bihaber birinin bile yapmayaca¤› bir cehalet içinde Sezer’i 3. adam ilan etti.
Bu saçmal›k, ayn› zamanda gerçekte halk›n karﬂ›s›na “iﬂte ﬂu ﬂu olumlu iﬂleri yapt›, ﬂöyle bir irade sergiledi” diye sunabilecekleri tek bir kiﬂiye bile sahip olmad›klar›n›n göstergesidir.
Haz›r eliniz de¤miﬂken 4. adam›, 5. 6. 7. adamlar›
da aç›klay›n da, gelecek kuﬂaklar› bir zahmetten kurtar›n. Menderes’ten Özal’a kadar kimler 3. adam ilan
edilmedi, Evren gibi kimler kendini “Atatürk”le özdeﬂleﬂtirmedi ki bu ülkede?.. ‹steyen bu çeﬂit spekülasyonlarla oyalanmaya devam edebilir. Ama gerçek
bir kurtar›c› arayanlar, gözlerini Çankaya’ya veya
di¤er “yüksek mahfillere” de¤il, Anadolu’ya, 70
milyona dikmeliler. Kurtar›c› odur.

Çaresizli¤in saçmal›k düzeyinde tezahürü:

Üçüncü adam: Sezer!
Atatürk’ten, ‹nönü’den sonra yeni
“kurtar›c›” bulundu: Cumhurbaﬂkan› A.
Necdet Sezer!
Kurtar›c›y› keﬂfeden de Cumhuriyet
Gazetesi oldu. Cumhuriyet’in “imzas›z
baﬂyazar›” ‹lhan Selçuk, Demirel önerisi
tutmay›nca, bu defa Sezer’i ortaya att›.
Hem de “3. Adam” gibi kallavi bir s›fatla.
Peki Sezer neden kurtaracak Türkiye’yi? Emperyalizmden mi, IMF’den mi, içteki vatan hainlerinden,
gaflet ve delalet içindeki bedbahlardan m›? Yeni bir
“kurtuluﬂ savaﬂ›” m› baﬂlatacak?
Demokrasi için, ba¤›ms›zl›k için mücadele etmeye
gücü ve cesareti olmayanlar, hep bir “kurtar›c›” ararlar, onu bunu “3. adam” ilan ederler, kimileri AB’nin
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Burjuva medya hem derin bir yozlaﬂma içinde, hem de yozlaﬂt›rma
politikas›n›n yay›c›s› durumunda.
AKP iktidar›yla birlikte TRT bir baﬂka
misyonu daha üstlendi. Yobazlaﬂt›rma. E¤itimde Evrim Teorisi’ne
karﬂ› yap›lan, TRT’de gericili¤in,
dogmalar›n propagandas› ile sürüyor. Di¤er kanallardaki düzeysizli¤in karﬂ›s›nda alternatif oldu¤u reklamlar› yapan TRT (daha do¤rusu
AKP), k›rk kat›r m›, k›rk sat›r m›? diyor. Yozlaﬂma ve yobazlaﬂma.
Halk için biri di¤erinden daha “beter” de¤il. Her ikisi de halk› kendi
sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmaya, sorunlar›n›n kayna¤› yerine baﬂka hedefler göstermeye ya da hiç göstermemeye hizmet ediyor.
TRT, yobazlaﬂma sürecinde
devrim yaparak Walt
Disney’in
dünyaca ünlü ‘Winnie the Pooh’nun Piglet karakteri de dahil olmak üzere, tüm domuzlu çizgi filmleri yay›ndan kald›rtt›!
Elbetteki, mesele domuz, çizgi film
meselesi de¤il. Dayat›lan yobazlaﬂt›rma ve riyakarl›k.
TRT Daire Baﬂkan› Muharrem Sevil
gerekçeyi ﬂöyle aç›klam›ﬂ: “Domuz
bizim kültürümüzde yok!”
‹slamc›l›¤›n çarp›kl›¤›na bak›n! Domuz kültürümüzde yokmuﬂ! Peki
Walt Disney’in di¤er çizgi filmlerinin karakterleri “‹slam kültürüne”,
“Türk kültürüne” uygun mu yarat›lm›ﬂ yoksa. Çünkü ayn› TRT, Walt
Disney’le yüzbinlerce dolarl›k çizgi
film anlaﬂmas› yapt›. Hollywood’un
çizgi film tekellerinin kasalar›na
yüzbinlerce dolar ak›t›rken, AKP islamc›l›¤›n›n akl›na “yabanc› kültür”
gelmiyor.
Emperyalist kültürün tüm ürünlerine
kap›y› arkas›na kadar açm›ﬂ. Sermayesiyle birlikte kültürünü de dur-

madan pompal›yor. Emperyalizmin
tüm “rol modelleri” (Michel Jaks›nlar, Madonnalar vb.), yaﬂam
tarzlar› ekranlara ç›kabilir; ama domuz yasak!
‹ktidar›n baﬂ›, -ad›n› de¤iﬂtirince özü
de¤iﬂiyormuﬂ gibi- emperyalist
sermayeye art›k “yabanc› sermaye” de¤il, “global sermaye” diyeceklerini aç›kl›yordu. Peki o sermaye halka söylendi¤i gibi sadece “istihdam” m› getiriyor ülkeye? Yoksa
sömürüsüyle, ülke kaynaklar›n› talan› ile birlikte; yaﬂam tarz›n›, kültürünü de mi taﬂ›yor?
Sorunun cevab› binlerce örnekle bilinmektedir. Böyle olmasa, yani
emperyalist tekeller kültürünü de
beraberinde getirmese, tüm toplumu buna göre ﬂekillendirmese, o
ürettiklerini nas›l tükettirecek? “Tüketim toplumu” denilirken, AKP ne
anl›yor acaba?
Hem kapitalizmi savunacaks›n›z, hayat›n her alan›n› tekellerin belirlemesine ses
ç›karmayacaks›n, bu
arada o sistemin kirli
“nimetlerinden” yararlan›p kasalar›n› dolduracaks›n; hem de domuzla görüntü
kurtaracaks›n! AKP’nin her alanda
yapt›¤› riyakarl›¤›n bir örne¤i.
Bilimsel bir gerçektir ki, toplumlar›n
yaﬂam biçimleri, kültürleri, ahlaklar›, al›ﬂkanl›klar› vb. ile üretim biçimi
aras›nda do¤rudan bir ba¤ vard›r.
Feodalizme ait yaﬂam biçimini kapitalizm içinde uzun süre varedemezsiniz. Direnebilir, sürekli bir çat›ﬂma hali içinde bulunabilir, kendini dayatabilir; ancak sonuçta mevcut üretim biçimine ayak uydurmak
durumunda kal›r. AKP de gerçekte
bu üretim biçimine ayak uydurmuﬂtur, görüntüyü kurtarmak, taban›n› tutabilmek içinse, bu yaﬂam
tarz›n›n kafas›na türban geçirmekten, domuzla ﬂunla bunla vitrin
süslemekten baﬂka bir ﬂey yapm›yor. TRT’den örnek verirsek; yönetimi ele geçirmiﬂ, ancak kapitalizme de biat etmiﬂ ve onun gereklerinden, örne¤in “Reyting” piyasas›n›n dayatt›klar›ndan kaç›nam›yor.

Emperyalist kültür,
domuz ve AKP
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Üst Geçit
Mücadelesi
Üst geçit gibi en s›radan, insani talepler için bile halk mücadele etmek durumunda. Adana’da bu konuda harcanan çaba
hat›rlanacakt›r. Benzeri bir çal›ﬂma 4 ayd›r Bursa’n›n Gemlik
‹lçesi’nde sürüyordu.
Bursa Temel Haklar Gemlik Temsilcili¤i, 4 ay önce baﬂlatm›ﬂ olduklar› “Bir Üst Geçit
Kaç ‹nsan Eder?” kampanyas›
çerçevesinde, toplad›klar› 2500
imzay› 16 Haziran’da Gemlik
Belediyesi’ne teslim etti. Öncesinde bir aç›klama yapan Gemlik Temsilcili¤i, Hamidiye Mahallesi halk›n›n çocuklar›n› kurban verdi¤i yola, üst geçit yap›lmas› talebini yineledi.
Gemlik Temsilcisi Tuncel
Ayaz, mahalle halk› ile yapt›klar› görüﬂmelerde, konuya iliﬂkin araﬂt›rmalar› hakk›nda bilgi
verirken, kazalara ve ölümlere
karﬂ› araﬂt›rma sonuçlar›n›
Gemlik’teki tüm yetkililere ve
Demokratik Kitle Örgütlerine
ilettiklerini kaydederek, “Sorunun çözümü için de yaklaﬂ›k 1
ay önce imza kampanyas› baﬂlatt›k, 2500 imza toplad›k. Toplad›¤›m›z imzalarla bölge halk›n›n tepkilerini yetkililere iletiyoruz. Art›k insanlar çevre yolunda can versin istemiyoruz ve
bunun için ne yap›lmas› gerekiyorsa sonuna kadar yapaca¤›z”
dedi.
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Kazalarda Ölmek ‹stemiyoruz” sloganlar› at›lan aç›klaman›n ard›ndan, imzalar Gemlik
Belediye Baﬂkan›’na verildi.

Yakanlar Yönetiyor
2 Temmuz’da
diri diri yakan
oligarﬂik
iktidard›r

Tam 13 y›l geçti; 13 y›ld›r alevler sönmedi milyonlar›n yüre¤inde,
hâlâ yükseliyor Sivas’›n üzerinde
bütün k›z›ll›¤›yla, tarihe geçecek bir
ahlaks›zl›k örne¤i olarak diri diri
yak›ld›¤›m›z yeri kebap salonu yapsalar da hâlâ Mad›mak’›n koridorlar›nda ayd›nl›¤›n ç›¤l›¤› iﬂitiliyor,
önündeki güruhun sesi duyuluyor.
Hâlâ yan›yor ozanlar›m›z, ayd›nlar›m›z, gençlerimiz. Yang›n sürüyor çünkü; o gün onlar› yakanlar,
bugün ülkeyi yönetmeye devam
ediyorlar. Onlar iktidar koltu¤undalar, muhalefetteler, ordunun, polisin
tepesindeler. Onlar gerici örgütlenmelerin, tarikatlar›n içindeler, Ülkü
Ocaklar›ndalar...

Planl› katliam
2 Temmuz 1993; oligarﬂinin
katliamlar tarihine, insanlar›n diri
diri yak›ld›¤› bir vahﬂet olarak geçti. T›pk›, 7 y›l sonra hapishaneler
katliam›nda oldu¤u gibi.
Geleneksel 4. Pir Sultan Abdal
ﬁenlikleri’nin baﬂlad›¤› 1 Temmuz
öncesi, gericilerin ve faﬂistlerin denetimindeki yurtlara, çevre il ve ilçelerden getirilen gruplar yerleﬂtirildi. Yerel gerici bas›n, öncesinde
ve 1 Temmuz’da ›rkç›, yobaz yay›nlar›yla Pir Sultan ﬂenli¤ine kat›lacak
ayd›nlar› ve alevileri hedef gösterdi.
Maraﬂ’ta “komünistler, aleviler camiyi bombalad›” yalan›yla katli-

am›n zeminini haz›rlayanlar, Sivas’ta “Müslüman mahallesinde
salyangoz sat›lmaz” demagojisiyle
gerici kitleyi katliama haz›rlad›.
Katliam›n planl› oldu¤u çok
aç›kt›. O kadar ki, ﬂenlik baﬂlamadan bir gün önce Mad›mak Oteli’ nin
yak›nlar›na RP’li belediye taraf›ndan “kald›r›mlar›n yap›laca¤›” bahanesiyle kamyonlarla kald›r›m taﬂlar y›¤›ld›. ‹lk gün gerici-faﬂist
gruplar›n standlara yönelik sald›r›lar› yer yer barikatlar kurularak direnilmesi sonucunda püskürtüldü.
Plan sürüyordu. Sald›r› bekleniyordu, ancak 2 Temmuz’un alevlerin gö¤e yükselece¤i, duman›na
yanm›ﬂ insan eti kokular›n›n kar›ﬂaca¤› gün olarak geçece¤ini, ﬂenli¤e
kat›lanlar da düﬂünmemiﬂlerdi.
K›ﬂk›rtma ve provokasyon tüm
kenti bir zehirli sarmaﬂ›k gibi sarm›ﬂt›. “Cihad” ça¤r›lar› yapan imzas›z ya da “Müslümanlar” imzal›
kontrgerilla bildirileri da¤›t›ld›. Cuma namaz›ndan ç›kan gerici-yobazfaﬂist güruh, Milli Gençlik Vakf›,
Ülkü Oca¤› gibi derneklerde topland›lar. Hükümet Kona¤›’na yönelerek, ﬂenli¤e izin veren Vali ve
Aziz Nesin aleyhine sloganlar atmaya baﬂlad›lar. Kültür Merkezi’ne
geldiklerinde, etkinliklere kat›lan
1500 kiﬂilik kitleye sald›rd›lar. Kitle devrimcilerin önderli¤inde barikatlar kurarak sald›r›y› püskürttü.
Saat 16.30’u gösterdi¤inde, ha25
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rekete geçirilen gerici-faﬂist güruhun say›s› 5 bini bulmuﬂtu. Hedef;
Mad›mak Oteli’ydi. Oteli taﬂlamaya
baﬂlad›lar. Zalime karﬂ› baﬂkald›r›n›n tarihsel simgesi Pir Sultan’›n
an›t›, zalimin tarihsel olarak hep piyonu olmuﬂ gerici-faﬂist güruhun iste¤iyle sökülüp yerlerde sürüklendi.
Refah Partili Belediye Baﬂkan›
Temel Karamollao¤lu “Gazan›z
mübarek olsun...” diyordu.
Birkaç saat sonra otelden alevler
yükselmeye baﬂlad›. Ateﬂ büyüdü,
alevler oteli sard›, içeride 33 can›m›z diri diri yanarken, gökyüzüne
bir hayk›r›ﬂ yükseldi:
“Kaç›nc› ölmem bu hay›n! Pir
Sultan ölür dirilir”...

Katliam›n failleri
Katliam›n görünen failleri; gericiler ve faﬂistlerdi. Ancak oligarﬂinin tarihindeki birçok kitle katliam›nda oldu¤u gibi, bu güçler halka
karﬂ› kullan›lm›ﬂ, oligarﬂik devletin
planlar›n›n parças› olmuﬂlard›. Aksi
durumda, böylesine bir katliam›
gerçekleﬂtirebilmeleri, devlete ra¤men cüret edebilmelerinin de zor
oldu¤u biliniyordu.
Bu durum elbette onlar› asla masumlaﬂt›rmasa da, ellerindeki ateﬂ,
katliam›n as›l sorumlular›n›n görülmesini de engellememeliydi. Nitekim, katliam günü yaﬂananlar, as›l
sorumlular› ortaya koyuyordu.
Otelin etraf›nda gözü dönmüﬂ
güruhun kuﬂatmas› saatlerce sürdü
ve bu süre içinde, Otelin içindekiler
Baﬂbakan Yard›mc›s› Erdal ‹nönü
dahil olmak üzere, pek çok yerle telefonla görüﬂtüler, yard›m istediler,
hepsinin söyledi¤i “merak etmeyin
gereken yap›lacak” oldu. ‘Gereken’; kitle katliamlar›na bir halka
eklemekse, do¤ru söylüyorlard›; gereken yap›l›yordu!
Laik SHP, iktidar orta¤›yd›, hiçbir ﬂey yapmad›. En küçük demokratik kitle gösterisine müsammaha
göstermeyen, laik ordunun subaylar› oradayd›, katliama gelen kitleye
karﬂ› büyük bir müsamaha içinde
bir ﬂey yapm›yordu. Polis keza mü-

Ahmet Özyurt, Asaf Koçak
ﬂ›ndaki
33 can›m›z›
As›m Bezirci, Asuman Sivri
halk›m›z
halk›
Behçet Safa Aysan, Belk›s Çak›r
bu yansusturmak,
Carina Cuanna, Edibe Sulari Aybaba
g›ndan zasindirmek
rar
görmeErdal Ayranc›, Gülender Akça
için yakt›lar.
miﬂtir!..
Yand›k,
Gülsün Karababa, Handan Metin
Halktan
susmad›k!
Hasret Gültekin, Huriye Özkan
kimsenin
Öldük,
burnu kana‹nci Türk, Kenan Y›lmaz, Mehmet Ata
sinmedik!
mam›ﬂt›r ve
Menekﬂe Kaya, Metin Alt›ok
ölenler de ç›Muammer Çiçek, Muhibe Akarsu
kan yang›ndan
bo¤ularak ölMuhlis Akarsu, Murat Gündüz
müﬂlerdir. Olay›
Nesimi Çimen, Nurcan ﬁahin
bu kadar büyütÖzlem ﬁahin, Sait Metin
mek yanl›ﬂ, bir futbol maç›nda da bu
Sehergül Ateﬂ, Serkan Do¤an
kadar insan ölebiSerpil Canik, U¤ur Kaynar
lirdi” diyerek katliYasemin Sivri, Yeﬂim Özkan
amc›lar› savundu.
dahalede bulunmuyor, izliyordu.
Sekiz saat boyunca bu sahne
kaydedildi tarihe. Aç›k olan ﬂuydu
ve oraya toplanan güruh da bu mesaj› alm›ﬂt›: Katliama izin verilmiﬂti.
Devletin tepesindeki Cumhurbaﬂkan› Süleyman Demirel, Halkla
polisi karﬂ› karﬂ›ya getirmeyin talimat›n› verdi. Katliam sonras›nda ise
ﬂöyle diyordu: “Olay münferittir.
A¤›r tahrik var. Bu tahrik sonucu
halk galeyana gelmiﬂ... Güvenlik
kuvvetleri ellerinden geleni yapm›ﬂlard›r... Karﬂ›l›kl› gruplar aras›nda
çat›ﬂma yoktur. Bir otelin yak›lmas›ndan dolay› can kayb› vard›r”.
Katledilen halk de¤ildi ona göre!
Katillere kol kanat geren, insanlar› diri diri yakacak denli gözü
dönmüﬂ güruha “halk” yak›ﬂt›rmas›
yaparak, katledilenleri “tahrikçi”
olarak suçlayan bu zihniyeti,
2000’li y›llarda yeniden gördük.
Trabzon’da linç giriﬂimi sonras› oligarﬂinin bütün kesimleri bu zihniyeti yans›tan aç›klamalar yapt›lar.
Linç güruhu “vatandaﬂ”, demokratik hakk›n› kullananlar “tahrikçi”...
Elbette sadece Demirel de¤ildi,
katliam› savunan ve “plan bize aittir” mesaj›n› aç›kça veren. DYPSHP Hükümetinin Baﬂbakan›
Tansu Çiller, “Çok ﬂükür, otel d›-

Bir an bak›ld›¤›nda, bir geri zekal›l›k
örne¤i gibi görülebilir bu konuﬂma.
Ama böyle de¤ildir. Devlet zihniyetinin “Çiller’e özgü” en kaba haliyle yans›mas›yd›. Do¤ald› bu ülkenin
ayd›nlar›n›n, ilericilerinin, alevilerin yak›lmas›, katledilmesi. Bu bir
devlet gelene¤iydi, yüzy›llard›r süren bir gelenek. Osmanl›’dan bu yana muhalif olan›, ilerici düﬂünceyi
temsil edenleri yakarak, idam sehpalar›na ç›kararak, kurﬂunlayarak
katletmiﬂti bu düzen.
Genelkurmay; askerlerine katliam› önlemek için emir verme gere¤i duymam›ﬂt›. Çünkü, oradaki
güruh tarihin her döneminde yönlendirdi¤i, kulland›¤› güçlerin baﬂ›ndayd›. Cuntalarla, MGK kararlar›yla sola karﬂ› onlar› geliﬂip güçlendiren TSK’dan baﬂkas› de¤ildi.
Alevilerin büyük birço¤unlu¤u
aç›s›ndan as›l trajik olan ise, destekledikleri, güvendikleri “sosyal demokratlar›n” da iktidar orta¤› olarak
katliamda sorumluluk sahibi olmalar›yd›. Erdal ‹nönü’nün aç›klamas›
da, Demirel ve Çiller’den farks›zd›;
''Güvenlik güçlerimiz, vatandaﬂlar›m›z›n zarar görmemesine dikkat
ederek olaylar› kontrol etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. 'Güvenlik güçlerimizin
özverisi sayesinde itfaiyeye yol aç›lm›ﬂ ve vatandaﬂlar›m›z›n daha fazla
26
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zarar görmemesi sa¤lanm›ﬂt›r.”
33 insan “fazla zarar” say›lm›yordu. “Sosyal demokrat” gelenek
7 y›l sonra da 19 Aral›k Katliam›’n›n
kurmay› olacak ve kurﬂunlanm›ﬂ,
diri diri yak›lm›ﬂ 28 insan›n cesedi
ortada dururken, “biz daha fazla kay›p bekliyorduk” diyecekti. Trajediyi büyüten ise, sosyal demokratlar›n
ve aç›klamalar›n› aktard›¤›m›z ‘Laik Cephe’yi oluﬂturan düzen güçlerinin hâlâ “ﬂeriat” bahanesiyle alevileri yedekleyebilmesindedir.
‹slamc›lar; Kanl› Pazar’dan bu
yana faﬂist devletin halka karﬂ› kulland›¤› bir güç olman›n muhasebesini Sivas sonras›nda da yapmad›lar. Aksine kimi islamc› gruplar katliam› “Sivas k›yam›” diye alk›ﬂlad›lar. ‹slamc›lar›n ‘kitle’ partisi, katillerin avukatl›¤›n› yaparak, vahﬂeti
üstlendi.
Bugün iktidar koltu¤undaki
AKP, aç›kça “yaﬂas›n Sivas k›yam›m›z” diyemese de, kafas› budur.
Daha bu hafta, Mad›mak’›n müze
yap›lmas› yönündeki Meclis önergesinin AKP’lilerin oylar›yla reddedilmesi, bu zihniyetin tezahürüdür.
‹nsanlar›n yak›ld›¤› bir yeri kebapç›
dükkan› yapan ahlak›n ve Muaviye’nin TBMM çat›s› alt›ndaki temsilcileri olduklar›n› göstermiﬂlerdir.
Katillere katliam s›ras›nda göz
yumanlar, katilleri her aﬂamada savunanlar, katliam plan›ndan haberleri oldu¤unu aç›kça ortaya koyanlar, en az›ndan önlem almayanlar;
Sivas davas›nda san›k sandalyesine
oturtulmad›lar. Düzenin adaleti de
tarihsel misyonunu oynad›.

Sivas’ta yak›lan halkt›r,
ilerici düﬂüncedir
Sivas’ta yak›lan halkt›. Sivas’ta
yak›lan ilerici düﬂünceydi, düzen
muhalifleriydi.
‹ﬂte bu nedenle, katliam› Alevi
halk›m›zla s›n›rlamak, buna göre tav›r belirlemek, oligarﬂinin politikalar›n› anlamamakt›r.
Katliam, genel olarak tüm halka,
özel olarak Alevi halk›m›za yönelik

bir gözda¤›yd›. Oligarﬂi, “ilerici düﬂünceleri savunursan›z yakar›z” diyordu aç›kça. “Muhalif olursan›z
katlederiz” diyordu alevlerle.
Gerçekte ony›llard›r oligarﬂik iktidar böyle yönetiyor ülkeyi. Zulüm
makinas› hiç durmuyor. Çorumlar,
Maraﬂlar, faﬂist terör, Gazi, Ümraniye, Ulucanlar, 19-22 Aral›k... tüm
katliamlarda muhalif güçleri susturmak, sindirmek için halk›n kan›n›
ak›t›yor. Susurluklar’›, ﬁemdinliler’i
bunun için örgütlüyor. Bugün de ayn› katliamc›l›k politikas› sürüyor.
Tam da bu nedenle, yeni Sivaslar
yaﬂanmamas› için halk olarak örgütlenmeli, katliamc›lara karﬂ› birleﬂmeli, mücadele etmeliyiz. Halk
olarak; gücümüze, örgütlülü¤ümüze güvenmeliyiz.
“Laiklik” ad›na alevi halk›m›z›
kendi politikalar›na yedeklemeye
çal›ﬂanlar kurtar›c› de¤il, faildirler.
Düzen solu, t›pk› o gün oldu¤u
gibi “bekleyin sizi kurtaraca¤›z” yalan›yla örgütlenmemizi, mücadele
etmemizi engellemeye çal›ﬂanlard›r.
Avrupa Birli¤i; ezilen, haklar›
yoksay›lanlar için s›rt›n› yaslayaca¤› bir duvar de¤ildir. Kimi Alevi kuruluﬂlar›n›n bu yöndeki e¤ilimleri
bilinmektedir. Bu yan›lg›dan vazgeçilmelidir. Katliamc› faﬂist düzeni
destekleyenler onlard›r. Muhaliflerinin, devrimcilerin diri diri yak›lmas›n› “anlay›ﬂla karﬂ›lad›klar›n›”
aç›klayan onlard›r. AB “demokrasisi”, sadece faﬂizme vitrin süsüdür,
halklar›n hak ve özgürlükleri sorununa çözüm de¤ildir. Onlar, sömürü
düzenine itiraz etmeyen, verilenle
yetinen bir halk isteme konusunda
oligarﬂiyle hemfikirdirler.

Pir Sultanlar hep dirildi!
Susturmak, sindirmek istiyorlard›. Bunun için tutuﬂturmuﬂlard› ateﬂi. Yan›ld›lar. Binlerce kez öldük,
binlerce kez yeniden aya¤a kalkarak dikildik zalimin karﬂ›s›na. Sivas
da bekledikleri etkiyi yapmad›. Bu
yüzden Gazi’yi yaratt›lar. Yine yan›ld›lar. Pir Sultanlar, zalime baﬂkald›r› gelene¤ini sürdürenler, her
ölümde yeniden dirildiler.

3 3
can, 33
‹nsan 13
y›l önce diri
diri yak›ld›lar.
Onlar, toplumun ayd›nl›k yüzüydüler. ﬁair, ozan,
yazar, kendi öz kültürlerinin temsilcileri ateﬂlerde kavrularak, dumanlarda bo¤ularak katledildiler.
Yüzy›llar önce Pir Sultan;
dil, din, ›rk ayr›m› gözetmeksizin tüm
halk kesimlerinin tepkilerini dile getirmiﬂ, kardeﬂçe bir düzen için mücadele
vermiﬂ ve bundan dolay› da dönemin
egemenleri taraf›ndan katledilmiﬂtir.
33 can› diri diri yakt›ran da egemenlerdir.
Komünizme karﬂ› gericili¤i, Kürt
halk›na ve halklara karﬂ› ›rkç›l›¤› ve ﬂovenizmi öne ç›karan devlet, Alevi Toplumunu ﬂeriat tehdidiyle laiklik bayra¤›
alt›nda kendine yedeklemek istiyor,
bunun için her türlü tertibi düzenliyor.

tan›mayanlar, bunlara karﬂ›
ç›kmayal›m diye Terörle
Mücadele Yasas›
ile herkesi
‘terörist’

ilan edenler hep ayn› karanl›k yüzlerdir.
Bize, Sivas katliam›n› unutturmak
isteyenler esas›nda bu gerçe¤i unutturmak istiyorlar.
Biz, onlar›n karanl›k yüzlerini unutturmayaca¤›z!
Biz, Sivas katliam›n› unutturmayaca¤›z!
Sivas katliam›n›n hesab›n› sormak
için 2 Temmuz'da alanlarda olaca¤›z.
Emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerin katliamlar›na karﬂ› halklar›n kardeﬂli¤ini

S‹VAS KATL‹AMININ 13.YILINDA
UNUTMADIK, UNUTTURMAYACA⁄IZ!
Ne zaman bir halk kendi kimli¤ini
sahiplenmeye baﬂlam›ﬂsa karﬂ›s›na
di¤er halklar› ç›kartmaya çal›ﬂm›ﬂlar;
ne zaman ki sömürüye, zulme, bask›ya karﬂ› toplumsal hareket geliﬂmiﬂ
ise devreye katliamlar› koymuﬂlard›r.
Dün de, bugün de devletin katliamc›
yüzü ortad›r.
‹ﬂte; Pir Sultan, Maraﬂ, Çorum, Sivas...
‹ﬂte; kont-gerilla örgütlenmeleri,
linç giriﬂimleri...
‹ﬂte; 19 Aral›k Katliam›, F Tiplerinde tecrit, 122 devrimcinin öldü¤ü ve
hala sürmekte olan ölüm oruçlar›n›
gizleme çabalar›...
Onlar kendi iktidarlar› için halklar› daima birbirine k›rd›rmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Emperyalistlerin ve sermayenin ç›karlar› do¤rultusunda GSS yasas› ile
sa¤l›k ve emeklilik hakk›m›z› sat›ﬂa ç›karanlar, özelleﬂtirmelerle sigortas›z, güvencesiz çal›ﬂma koﬂullar›yla hayat›m›z›
zindana çevirenler, kölelik yasalar›yla iﬂçi s›n›f›n› örgütsüzleﬂtirmeye, sendikas›zlaﬂt›rmaya çal›ﬂanlar, Alevi Toplumu
ve Kürt halk›n›n kimli¤ini ve taleplerini
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büyütmek, birleﬂik mücadeleyi yükselmek için; 2 Temmuz'da Kad›köy'deyiz.

Yer: KADIKÖY ‹SKELE MEYDANI
Tarih : 2 Temmuz Pazar / Saat :15.00
ALEV‹ BEKTAﬁ‹ FEDERASYONU, AKA-DER, BARIﬁ
ANALARI ‹N‹S‹YAT‹F‹, BARIﬁ DERNE⁄‹, BDSP,
ÇEM-DER, ÇEVRE MÜHEND‹SLER‹ ODASI, DEMOKRAT‹K ALEV‹ ‹N‹S‹YAT‹F‹, DEMOKRAT‹K ÖZGÜR
KADIN ‹N‹S‹YAT‹F‹, DER‹-‹ﬁ TUZLA ﬁUBES‹, DEVR‹MC‹ HAREKET, DHP, DTP, D‹VR‹⁄‹ KÜLTÜR DERNE⁄‹, D‹SK, D‹ﬁ HEK‹MLER‹ ODASI, ECZACILAR
ODASI, EMEP, EHP, Eﬁ‹T ÖZGÜR YURTTAﬁ HAREKET‹, ESP, GÜRÜN YARDIMLAﬁMA DERNE⁄‹, GÖÇDER, HALKEVLER‹, HÖC, ‹HD, ‹MRANLI DERNE⁄‹,
‹ST. 78’L‹LER DERNE⁄‹, KALDIRAÇ, KESK ‹STANBUL ﬁUBELER PLATFORMU, KÜRT ENST‹TÜSÜ,
MKM, NAZIM KÜLTÜR MERKEZ‹, ÖDP, PART‹ZAN,
PAﬁABAHÇE KÜLTÜR DERNE⁄‹, PSAKD, SDP, S‹DAD, TEKST‹L-SEN, TMMOB ‹KK, TUAD, TUDEF,
TKP, ULAﬁ-ZARA-KANGAL DERNEKLER‹ FEDERASYONU, VETER‹NER HEK‹MLER ODASI, YAKAY-DER,
ÇA⁄RI DERG‹S‹, YÖGEH

Temmuz, aylar›n en s›ca¤›d›r. Temmuz olunca yakar
kavurur topra¤› güneﬂ. Bir
damla suya hasret kal›r toprak. K›y›ya vurmuﬂ bir bal›k
gibi, da¤ baﬂ›nda kurumuﬂ
bir a¤aç gibi olur. Hasret kal›r
ya¤mura. Günler susuzluktur.
Günler sonra bir damla düﬂer
topra¤a, nefes olur, mevsim de¤iﬂir... Toprak kavuﬂur, mevsim
de¤iﬂir ama temmuzlarda yanan
ateﬂ, sönmez y›lard›r yüreklerde.
Ateﬂ düﬂmüﬂtü temmuza, güneﬂ yak›yor kavuruyor, toprak
yan›yordu alev alev... Bulutlara
vard› ateﬂ, bulutlar yand›. Güneﬂ
alevlerin içinde kald›. ‹çin için yan›yordu güneﬂ... ‹çin için... Ac› bir
türkünün na¤meleri kar›ﬂt› ateﬂe... “Gün tutuﬂur can›m, gece
tutuﬂur... “
Gün tutuﬂtu, gece tutuﬂtu...
Ey ateﬂ!... Yakt›n yüre¤imi
ateﬂ... Yakt›n kavurdun ateﬂimi..
Vars›n senin de yüre¤in yans›n...
Sard› sarmalad› avucuyla ateﬂi
Prometheus. Sonra koynuna koydu. Ald› götürdü Olimpus Da¤›’ndan. “Al›n” dedi insano¤luna,
“al›n, art›k yaln›z tanr›lar›n de¤il
insano¤lunundur da ateﬂ...” Bir
çocu¤un avucuna koydular. Çocu¤un yüre¤i tutuﬂtu, harland›
ateﬂ... Dört bir yana yay›ld›. S›cakl›¤› da¤baﬂ›ndaki karlar› eritti,
buzlar› çözdü. Sonra bir ﬁaman
tütsü serpti üstüne, dansa tutuﬂtu. Yand› ateﬂ, k›zd› demir, çekiç
dövdü demiri... Ateﬂ yakt›, çekiç
dövdü demiri... Zalimin hükmünü
yürüttü demir; mazlumun umuduyla avucunun içinde ateﬂi harlad› Demirci Kawa. Alevlerin aras›nda Ninova ﬂehrine bakt›. ‹syan
ateﬂiydi bu, sarmal›yd› Ninova’y›,
sarmal›yd› zalimlerin saray›n›...
Yakt› kavurdu Ninova’y›. Harran
yand›, Urfa yand›.
Alevlerin aras›nda sürükleyerek getirdiler Halil ‹brahim peygamberi, manc›n›¤a ba¤lad›lar,
açt› kollar›n› iki yana ateﬂ, kucaklad› ‹brahim’i. Bir serçe gagas›nda su taﬂ›d› ateﬂi söndürmek
için, serçeye güldü karga; “taﬂ›d›¤›n suyla söner mi koca ateﬂ!”
“Olsun” dedi serçe, “ben taﬂ›yay›m da ateﬂ sönmezse bile saflar

Temmuz
Ateﬂi Yanar
Yüre¤imizde
belli
olur..” Didindi biçare serçe...
Kalabal›¤›n aras›ndan ba¤›rd›
biri, “ﬁeytan!... Bu kad›n bir ﬂeytan!...” ‹çine çekti duman› Jan
Dark, ateﬂ tenine de¤erken.. Bir
“Aaah!” çekti Kerem, “ah” yerine alev ç›kt› a¤z›ndan. Kerem’in
ci¤eri, Asl›’n›n saç› tutuﬂtu, külleri birbirine kar›ﬂt›. Erzurum’un
da¤›yd›, kar›yd›, ‹smail’in evi so¤uk mu so¤uk. Is›ns›n dedi yavrular›m, ›s›ns›n. Ateﬂi koydu yokluk içindeki sobaya, s›ca¤›na uzanan ‹smail yand›. O¤lu Ali öksüz
kald›, yüzünde derisiz... Yüzü poﬂuyla sar›l› bir Kürt genci üzerinden atlad› ateﬂin. Cizre-Botan’da
martt›, Newroz’du, Serhildand›...
K›ﬂ›n k›yameti içindeydi; duvarlar›n ard›nda, kurﬂun ya¤murlar› alt›nda Akdenizli esmer bir
adam b›y›klar›n›n alt›ndan güldü.
Her zamanki gibi vakurdu. Bakt›
yarenlerine, göz göze geldi hepsiyle, yal›n ve içten, dedi ki, “Bir
can›m var, o da, vatan›ma, halk›ma, yoldaﬂlar›ma feda olsun!”
Çakt› çakma¤›, yüre¤i gibi oldu
her yan. Yürüdü ateﬂ menzile.
Yollarda kalabal›k, içinde mahpuslu¤un s›z›s›, yüre¤inde kor bir
volkan, gözleri alev, babayi¤it mi
babayi¤it bir genç; çekti yüre¤inin pimini ‹stanbul’da. Ateﬂ Filistin’e düﬂtü, sard› her yan›. ‹stanbul yand›, evren yand›... Sivas
hâlâ yang›nlar içindeydi...
Dumanlar›n içinden süzüle süzüle bir çift turna havaland›. Döne döne kondu kumun üstüne.
Pençeleriyle avuçlad› kumu biri.
Alev alev yan›yordu kum. Usulca
safa durdular Hüseyin’in ordusunun yan›nda. “Ya Hüseyin!..” nidalar› yükseldi kalabal›ktan. Sonra çölün sessizli¤i çöktü. En önde
‹mam Hüseyin belirdi. 65 atl› ve
100 yayadan oluﬂan yandaﬂlar›na
döndü. “Bu savaﬂ” dedi, “iyi ile

kötünün mücadelesi. ‹steyen
derhal gidebilir.” Kalabal›ktan
nidalar yükseldi, “la feta illa
Ali, la seyfe illa Zülfikar...”
Devam etti Hüseyin; “ben zalimlerle birlikte, varl›k içinde
yaﬂamay› alçakl›k; zalime karﬂ›
gelerek bulaca¤›m ölümü yücelik
sayar›m...” Muharrem’in ikinci
günüydü.. ‹mam Hüseyin bac›s›
Zeynep’e döndü; “bedenimi kana
bulanm›ﬂ, beni ﬂehit olmuﬂ görürsen e¤er; saç›n› baﬂ›n› yolma,
yüksek sesle a¤lama ki, feryad›nla düﬂmanlar›m sevinmesin.”
Kundaktaki Ali Asker’in aln›ndan
öptü ve yürüdü Kerbala’ya... Muharrem’in içindeydi, kuﬂat›ld› Hüseyin’in ordusu, bir yudum suya
hasret tutuldular. Boyun e¤medi
Muaviye tohumu Yezid’e... Kerbela alev alev yand›. Yürüdü ölüme Hüseyin, çölün ortas›nda attan düﬂtü Sahray-› Kerbela’ya.
Baﬂ› vuruldu 65 atl›n›n ve 100 yayan›n. Bir ok Ali Asker’in ci¤erine
sapland› kunda¤›nda. Hüseyin’in
baﬂ›n› kestiler, kan› çöle akt›, çöl
alev alev tutuﬂtu, cümle kuﬂlar figan etti... Turnalar semaha durdu, döne döne Ayd›n eline vard›lar. 10 bin aklibasl›ya sar›l›p hasret giderdiler. “Duyup da durmak
olmaz” deyip huruç eylediler. Sekiz bin ﬂehidin kan› akt› Ayd›n
Ovas›’na. ‹ki bin tutsa¤›n içindeydi Börklüce. Çarm›ha gerdiler
Börklüce’yi, kütü¤e baﬂlar›n› dayad›lar Bedreddin yi¤itlerinin.
Börklüce’nin avucuna çivi çakt›lar, akt› kan› avuçlar›n›n içinden.
“‹riﬂ Dede Sultan iriﬂ...” dedi, iki
binden biri, baﬂ› vurulanlar›n ilki... Serez’e ya¤mur düﬂtü, Sivas’a ateﬂ... Ateﬂ sard› Sivas’›,
Y›ld›z’›n yaylas›n›, Banaz’›n köyünü. Ateﬂti her yan. Ateﬂin içinde
bir gül, ma¤rur. Uzand› güle Pir
Sultan, gül al al oldu elinde, can
buldu yeniden. Pençeledi H›z›r
gülü, çekti koparamad›, e¤di k›ramad›. Namerdi elinden tan›d› gül.
H›z›r Osmanl›’ya kullu¤a gitti; Pir
Sultan yoksul öcün almaya yürüdü, münkire k›l›ç çald›. Dara¤ac›
kurdu H›z›r Paﬂalar; ç›kt› sehpaya
Pir, “dönen dönsün ben dönmezem yolumdan”, itti sehpay›.
Dönmedi 60 bin baﬂ! Yavuz’un
ordusu vurdu 60 bin baﬂ›. Oluk

oluk akt› kan, K›z›l›rmak taﬂt›
akan kandan, Anadolu kanla suland›, akt› bir ömür, kaç yüzy›llar
geçti kanla, kaç yüzy›llar geçti
yanan ateﬂle. Yüreklerdeki ateﬂ
topra¤› yakt›, suyu yakt›.
Toprak yand›, su yand›, gökyüzü tutuﬂtu, güneﬂ ateﬂler içinde kald›. Gün tutuﬂtu, saz tutuﬂtu, söz tutuﬂtu, semaha duranlar
tutuﬂtu. Yand› yürekler, savruldu
topra¤a kül, yan›k bir türkü tutturdu ozan.
“Temmuz sende ne’m kald› /
Ac› kederden gayr› / Mad›mak’tan öteye...”
Ac› ac› duman tütüyordu Sivas’›n üstünde. Turnalar süzüldü
duman›n içinden. Ateﬂin içinde
genç bir k›z semaha dönüyordu,
k›rm›z› üç ete¤i alev alev yan›yordu, bir genç karﬂ›s›na geçip
kollar›n› açt› “aﬂk ilen!” deyip
baﬂlad› semaha, tutuﬂtular beraber. Bir ozan vurdu saz›n›n teline, söyledi türküsünü, “Akarsu’yum yansam da, kül olup savrulsam da...” Türkünün veronisiyle ﬂiirini okudu Metin Alt›ok;
“Heybesinde y›lan iﬂaretleri /
bald›ran zehri yüzü¤ünün içinde
/ ve yan›nda kav taﬂ›yan ben /
tekinsizim size göre / ibret için
yak›lmas› gereken...”
Asaf Koçak ateﬂi alaya alan
bir karikatür çizdi, sonra ç›kard›
m›z›kas›n› ve çalmaya baﬂlad›
hüzünlü bir ezgiyi. Ölüm, hüzünlü bir türkünün ezgisiydi Mad›mak’ta. Merdivenleri, odalar› dolan›yordu ölümün ezgisi, her yan› sard› bir nefes dumanla. K›r›lan camlar›n sesi, kör bir b›çak
gibi kesti türküyü. “Kafirler!.. ‹blisler!..” Höykürdü yobazlar, softalar. “Tanr› Da¤› kadar Türk’tü
bunlar, Hira da¤› kadar müslüman!” Ateﬂe döndü Hasret, Pir
Sultan’› gördü alevlerin içinde,
e¤ildi Akarsu, Pir’in elinden bir
dolu içti, zakirler saz çald›, peyikler sal›nd› her yana, Selman-i
Pak elindeki taﬂtan su serpti
ateﬂle semaha duranlara, Ali’nin
ad›n› ça¤›rd›, “hû” çekti. “Hû”
çekti biri daha, niyaz etti ateﬂin
ortas›ndaki meydana, ateﬂin içinde K›rklar Cemi’ndeydiler, gökte
turna sürüsü, Mad›mak’ta canlar.

Döne döne semaha durdular; dönün turnalar, dönün... ﬁah aﬂk›na, Pir aﬂk›na. Semah dönenlerin
külleri savruldu topra¤a, ateﬂ
sönmez oldu, karanl›klar tutuﬂtu.
Tutuﬂtu gün, tutuﬂtu gece.
Söz tutuﬂtu, saz tutuﬂtu. Yang›nlara düﬂtü kalem, türküler yak›ld›
yürekte.
‹rkildi bir adam temmuz s›ca¤›nda. Üﬂüdü yüre¤i, buza kesti
her yan›. Kap› aç›ld› a¤›r a¤›r. So¤uk vurdu yüzüne, kap›n›n öbür
taraf›ndaki so¤uk. Sürgüler çekildi, açt›lar kefeni güle yel de¤di
birden, Hasret’in cemalini gördü
adam, “Hasret bu” dedi, “Hasret!” Turnalar›n gözünden iki
damla yaﬂ akt› gülün topra¤›na.
Sürgüler çekildi, kapand› demir
kap›. Muharrem’in sekiziydi o
gün. Sard› aln›na k›z›l band›n›
Muharrrem, dolad› çarﬂaf› baca¤›na, uzand› Kand›ra’dan Sivas’a.
Daha alev alev yan›yordu Sivas’›n topra¤›. Avuçlad› topra¤›
Muharrem, bir pençe ald› Sivas’›n alev alev yanan topra¤›ndan, döktü hücresine, tutuﬂtu
hücre, tutuﬂtu Muharrem’in sekizinci gününde Sivasl› Muharrem... Elini uzatt› Muharrem’e
Prometheus, avcu yan›yordu hâlâ, tuttu Muharrem’in elini, ateﬂ
daha da büyüdü, ateﬂler içindeki
hücresine kondu Kerbela’da figan eden kuﬂlar. Uzand› ateﬂlerin içinden Pir Sultan, avucundaki gülü uzatt› Muharrem’e. Ateﬂ
olunca can tene de¤di, Hasret’in
teniydi. Saz› yak›yordu d›ﬂar›daki
softa! “Bu sesi” dedi As›m Bezirci, “Bu sesi daha önceden de
duymuﬂtum”. Sustu 33 can, Bezirci’ye döndüler yüzlerini. “Sivas’tayd›k, hemen ﬂurac›kta,
meydana giden yolda Pir Sultan’›
sürüklüyordu H›z›r’›n askerleri.
Çifte Minare’nin önünde taﬂlad›lar onu. Taﬂ ya¤›yordu, ben küçük bir çocuktum, a¤l›yordum,
bir softan›n sesi kesti h›çk›r›klar›m›. Bu sesti iﬂte o!..” Ateﬂin kokusu sard› her yan›, derin derin
içine çekti duman› biri, duman›
derince çekene döndü hepsi,
“sen” dedi Hollandal› Carina, gerisini getiremedi usulca gözlerini
yumup tebessüm etti Jan Dark,
evet o benim der gibiydi. Duvar-

lar tutuﬂtu, harland›. Avucunu
açt› Hasret, kum doluydu, kum
alev alev yan›yor, yüzüne vuruyor, güneﬂe dönmüﬂ cemali ayd›nlat›yordu Mad›mak’›. “Kerbela’n›n kumu” dedi, “kaç yüzy›ld›r
yüre¤imde yan›p duruyordu, harland› ﬂimdi, durulmaz gayri.”
Merdivenin baﬂ›na oturdu Nesimi. “Bu benim ikinci ölmem. Birinde derimi yüzdüler Halep ﬂehrinde. Duvar›na ast›lar Halep ﬂehrinin, kanlar kar›ﬂt› yaﬂ›ma” dedi.
Aln› apayd›nl›kt›, bin y›ll›k bir ç›nar gibi kald› yerinde.
Mad›mak’ta alevlerin içine beyaz mintanl› bir genç uzand›,
“iriﬂ Dede Sultan iriﬂ” dedi,
uzand›¤› yere boynundan kan
yürüdü, beyaz mintan› al oldu,
k›z›la kesti. Duman sard› Mad›mak’›, göz gözü görmez oldu, el
ele tutuﬂtu tüm canlar, dönüyorlard› ateﬂin içinde, birden “yak›yorlar bizi, yak›yorlar!...” diye
ba¤›rd› içlerinden biri, gözlerine
bakt› di¤erleri, masumca baﬂ›n›
e¤di ba¤›ran, anlad› ki ayd›nl›kt›
yanan... B›rakt› kendini ateﬂin içine, elleri tutuﬂtu önce, saçlar›
savruldu ateﬂin içinde. Höykürmeler duyuldu yeniden, bakt›
höykürenlere Hasret; sürükleyip
getirmiﬂlerdi Pir Sultan’›, önde
Yezid’i gördü elinde taﬂ, H›z›r Paﬂa’yd› yan›ndaki, ﬁehzade Mehmet’in beyleri, kad›lar›, kazaskerleri, Yavuz’un itleri... Hepsi oradayd›. Ateﬂin içine çöktü ba¤daﬂ
kurdu, saz›n› döﬂüne dayad›.
“Çeke çeke ben bu dertten ölürüm...” vurdu saz›n›n teline, semaha durdu Muharrem... “Aﬂk
ilen Muharrem, aﬂk ilen...” “Halk
için ola!” Ateﬂin içinde döndü
Muharrem, yana yana döne döne
turnalar geldi ateﬂin içine, “aﬂk
ilen Muharrem...” deyip semaha
durdular, yand›lar beraberce. Sar› saçl› bir k›zd› turnan›n biri,
Ümit taﬂ›yordu öteki, yand›lar
ayd›nl›k için.
Ah yüre¤im, ah. Ateﬂin kavurur içimi. Yanar etim, yanar canlar›m. Bu ah›m kalmaz mahﬂere,
yüre¤imi yakan da yanar. Bu
ateﬂ yakar kavurur her yan›. Ayd›nl›¤›n ateﬂi bu, yakar karanl›¤›.
Mad›mak’ta Hasret’in, kör hücrelerde Muharrem’in ateﬂi...

15-16 Haziran Direniﬂi
Yolumuzu Ayd›nlat›yor
‹ﬂçi s›n›f›n›n ﬂanl› 15-16 Haziran
Direniﬂi, 36. y›l›nda selamland›.
Ankara'da D‹SK Ankara Temsilcili¤i, KESK ﬁubeleri Platformu ve
çeﬂitli sendika, DKÖ ve odalar, ‹nsan Haklar› An›t› önünde yapt›klar›
eylemde, "Yaﬂas›n ‹ﬂçilerin Birli¤i”
sloganlar› atarak Madenci An›t›'na
yürüdüler. Burada konuﬂan D‹SK
Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün,
15-16 Haziran'da, "D‹SK'in çan›na
ot t›kmak isteyenlerin planlar›n›n
direniﬂle boﬂa ç›kart›ld›¤›n›" kaydederek, “bugün iﬂçi s›n›f› 36 y›l öncesinden daha geri durum” dedi.
Ankara’daki
bir
baﬂka eylem ise, Yüksel Caddesi’ndeydi.
Al›nteri, BDSP, DHP,
HÖC, KP ve Kald›raç,
“15-16 Haziran Ruhuyla Mücadeleye” yaz›l›
ortak pankart açarak
yapt›klar› eylemde, 1516 Haziran’›n do¤ru
anlaﬂ›lmas› ve tüm

Grev Karar›na
AKP Sald›r›s›
D‹SK / Genel-‹ﬂ’in birbiri ard›s›ra ast›¤› grev kararlar›ndan biri de
Sar›yer Belediyesi oldu.
16 Haziran günü Belediye önüne yürüyüﬂle gelen 4 No'lu ﬁube
üyesi iﬂçiler, çevik kuvvet barikat›
ile karﬂ›laﬂt›lar.
Grevin yasal haklar› oldu¤unu
belirten iﬂçiler bu hakk› kullanmak
için belediyeye girmeye çal›ﬂt›klar›nda ise, AKP’li belediye taraf›ndan ça¤r›lan polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. AKP’li belediye, yasal bir
hakk›n kullan›lmas›n› zorbal›kla
engellemeye çal›ﬂt›. Yolu trafi¤e
kapatan ve Belediye bahçesine girmeye çal›ﬂan iﬂçilerle polisle ara-

emekçilerin örgütlenmesi vurgusu
yapt›lar. Eylemde, TAYAD’l› Ayﬂe
Arapgirli de Abdi ‹pekçi Direniﬂi’ne
destek ça¤r›s› yaparken, ‹dilcan
Müzik Grubu bir dinleti verdi. Eyleme Ankara HÖC Temsilcili¤i “1516 Haziranlar Yaratman›n Yolu Faﬂizmin Karﬂ›s›na Topyekün Dikilmekten Geçer” dövizleri ile kat›ld›.
15-16 Haziran ‹skenderun’da da
eylemle selamland›. Emek Demokrasi Platformu üyeleri, Boyac›lar
Park›’nda yapt›klar› eylemde, “Yaﬂas›n 15-16 Haziran Direniﬂimiz”
yaz›l› pankart› açarak, “Genel Grev
Genel Direniﬂ, Yaﬂas›n Haziran Direniﬂimiz” sloganlar› att›lar ve bugün 15-16 Haziranlar’a daha fazla
ihtiyaç oldu¤unu hayk›rd›lar.

Grev Karar›yla Selamland›
‹stanbul’da ise, Genel-‹ﬂ’in grev
karar› ast›¤› Ba¤c›lar Belediyesi
önünde selamland› Büyük Direniﬂ.
D‹SK'in Kurucu Baﬂkan› Kemal
Türkler'in eﬂi Sabahat Türkler ile
s›nda arbede yaﬂan›rken, iﬂçiler
ad›na konuﬂan Ali ﬁahin, bu yap›lan›n sadece bir hak ihlali de¤il, ayn›
zamanda yasan›n ihlali, suç oldu¤unu belirtti.
Buna ra¤men barikat aç›lmad›
ve bahçeye giren iﬂçiler bir kez daha gaz bombal› sald›r›ya maruz kald›lar. Yeniden trafi¤i keserek direnme haklar›n› kullanan iﬂçiler, polise
"siz Türkiye'nin de¤il Amerika'n›n
polisisiniz” diye tepki gösterirken,
Ali ﬁahin, AKP iktidar›n›n iﬂçi ve
emekçi halka yönelik sald›r›lar›n›
sürdürdü¤ünü, TMY’nin de bunlardan biri oldu¤unu söyledi.
Yaklaﬂ›k 300 iﬂçi "‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek, ‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Direniﬂ Var
Y›lg›nl›k Yok" sloganlar›yla beklerken, grev karar› sendikac›lar taraf›ndan belediye as›ld›.
30
25 Haziran 2006 / 58

D‹SK’e ba¤l› çok say›da sendikan›n
genel baﬂkanlar›n›n kat›ld›¤› eylemde, “15-16 Haziran Yolunda 12 Eylül Yasalar›yla Mücadele ‹çin Yürüyoruz, Barajlara Noter Ücretine
Grev Yasaklar›na Hay›r" pankart›
taﬂ›nd›.
D‹SK Baﬂkan› Çelebi, sendikal
mücadelede kazan›lan haklar›n alt›nda D‹SK’in imzas› oldu¤unu belirtti¤i konuﬂmas›nda, yoksullu¤a,
emek düﬂman› yasalara, iﬂsizli¤e,
sendikas›zlaﬂt›rmaya karﬂ›, iﬂçi s›n›f›ndan yana olan herkesin ortak mücadelesine ihtiyaç oldu¤unun alt›n›
çizdi.
Aç›klaman›n ard›ndan Ba¤c›lar
Belediye Baﬂkanl›¤› binas›na grev
karar› Çelebi taraf›ndan as›ld›. ‹ﬂçiler grev karar›n› davul zurna eﬂli¤inde halaylar çekerek karﬂ›larken,
daha sonra Genel-‹ﬂ’in grev karar›
asaca¤› bir baﬂka belediye olan
Bahçelievler Belediyesi’ne kadar
yaklaﬂ›k bir saatlik bir yürüyüﬂ düzenlendi. 500 iﬂçi “‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n ‹ﬂçilerin Birli¤i, Genel Grev Genel Direniﬂ” sloganlar› ile belediyeye girdiler ve
burada da grev karar›n›, belediye ve
polisin engelleme giriﬂimlerine karﬂ›n ast›lar.
Karar›n as›lmas›n›n ard›ndan
konuﬂan, Genel-‹ﬂ Genel Örgütlenme Sekreteri Erol Ekici, haklar›n›
kazanana kadar direnmeye devam
edeceklerini söyledi.
‹ﬂçilerin eylemlerini bitirerek
da¤›ld›klar› s›rada, polisin bir iﬂçiyi
gözalt›na almas›, yeniden yolun
trafi¤e kapat›larak oturma eylemiyle cevapland›. ‹ﬂçiler kararl› direniﬂleriyle gözalt›na al›nan iﬂçiyi polis otosundan serbest b›rakt›rd›lar
ve 1.5 saatlik direniﬂin ard›ndan da¤›ld›lar.

DTP’li Baﬂkanlara Soruﬂturma
DTP’li belediye baﬂkanlar›n› de¤il, bo¤az›na kadar pisli¤e
batm›ﬂ, yolsuzluk içinde yüzen AKP’li belediyeleri soruﬂturun
Oligarﬂinin, Danimarka üzerinde
bask› kurarak Roj TV’yi kapatt›rmak istemesine karﬂ›, Danimarka
Baﬂbakan› Anders Fogh Rasmussen'e mektup gönderen DTP'li 56
belediye baﬂkan› hakk›nda 7.5 ile
10 y›l aras›nda hapis cezas› istendi.
21 Aral›k 2005 tarihli mektupta,
Kürt halk›n›n dilini, kültürünü yaﬂayabilece¤i hiçbir TV’nin bulunmad›¤› hat›rlat›larak, kapatmaya karﬂ›
ç›k›lm›ﬂ, Roj TV sahiplenilmiﬂti.
Oligarﬂi, resmi devlet politikas›
d›ﬂ›nda Kürt sorununda hiçbir düﬂünceye tahammül edemiyor, toplumun tüm kesimlerinin bu politikaya
(inkar-imha-asimilasyon) biat etmesini istiyor. Kürt halk›n› dalga geçer
gibi göstermelik TV yay›nlar› ile aldatmaya çal›ﬂarak, bir ulusun verilenle yetinmesini dayat›yor.
Demokratik hiçbir talebe, sese
karﬂ› tahammülü yok iktidar›n. Üstelik bu talep, “mektup” gibi bir
araçla ifade edilmiﬂ, “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yard›m eden
kiﬂi, örgüt üyesi olarak cezaland›r›-

l›r” suçlamas›yla dava aç›yor. Yani
belediye baﬂkanlar› bu yasaya göre
PKK’li, “terörist!” Bu kadar ucuz
bir terör demagojisi ﬂimdi TMY ile
daha da a¤›rlaﬂt›r›lmak isteniyor.
Elbette bu dava, bölge halk›n›n
seçimde ortaya koydu¤u iradesine
karﬂ› da aç›lm›ﬂt›r. Hat›rlanaca¤› gibi, bütün gerici burjuva bas›n taraf›ndan bu mektup dolay›s›yla hedef
gösterilmiﬂlerdi, burjuva düzen partileri keza ayn› ﬂekilde suçlam›ﬂlard› DTP’li baﬂkanlar›. Kürt halk›n›n
haklar›n› yok sayma, sindirme savaﬂ›n› elbirli¤i içinde sürdürüyorlar.
Bu düzenin, onun hukukunun
nezdinde; yolsuzluklara batm›ﬂ, tüyü bitmemiﬂin hakk›n› yemiﬂ belediyeler soruﬂturma konusu yap›lmaz. Ancak insani ve belediyecilik
görevlerini yapt›lar diye “terörist
cenazesine ambulans vermekten”,
“kültürümüzü yaﬂatmak istiyoruz”
dedikleri için bu davadan ve daha
onlarcas›ndan muhalif belediyeler
hakk›nda linç kampanyalar› yürütülür.

Temel Haklar Üyesinin Evine Molotof
Elaz›¤ Temel Haklar üyesi Mustafa Timtik’in evine 17 Haziran gecesi
molotofkokteylli sald›r› düzenlendi. Y›ld›zba¤lar› Mahallesi'nde bulunan
evde, molotof kokteylinin cam›n çerçevesine çarparak balkona düﬂüp ateﬂ
almamas› üzerine herhangi bir hasar oluﬂmazken, Timtik, kendisinin ve ailesinin bilinçli olarak hedef al›nd›¤›n› belirtti ve “ﬂans sonucu alev almamas› üzerine ölümden döndük” dedi.
Evde inceleme yapmak üzere gelen polis, aileyi sorguya çekmek isterken, Timtik, polisin suçlular› yakalama gibi bir derdinin olmad›¤›n›n buradan belli oldu¤unu ifade etti ve polisler hakk›nda
ﬂikayetçi oldu. 6 Haziran gecesi de Temel Haklar önüne yan›c›
madde at›ld›¤› iddias›yla polis dernektekileri sorgulamak istemiﬂti. Oligarﬂik iktidar, halk›n mücadelesi geliﬂtikçe kontra
yöntemlere daha fazla baﬂvuruyor. Elaz›¤’da yaﬂanan bunun
bir örne¤idir.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan Elaz›¤ Temel Haklar, sald›r›n›n kendilerini y›ld›ramayaca¤›n› kaydederken, Temel Haklar
Federasyonu da, sald›r›n›n sorumlusunun iktidar oldu¤unu belirterek, ﬁiﬂli AKP önünde protesto eylemi düzenledi.
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Bas›n ve Yazar Örgütleri:

“TMY Geri Çekilsin”
Terörle Mücadele Yasas› üzerinde makyajlama faaliyetleri sürerken, çeﬂitli kesimlerce protesto
edilmeye devam ediliyor. Protestolara, 20 Haziran’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde bas›n toplant›s› düzenleyen, bas›n ve yazar
örgütleri de kat›ld›.
Türkiye Gazeteciler Sendikas›,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,
Türkiye Yazarlar Sendikas›, Türkiye Yay›nc›lar Birli¤i, Uluslararas›
Pen ve Kitap Çevirmenleri Birli¤i
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, yasadaki terör tan›m›n›n geniﬂli¤ine
dikkat çekildi. Yasan›n özellikle
bas›na yönelik getirece¤i k›s›tlamalara vurgu yap›ld› ve bas›n için
öngörülen yasalar›n a¤›rlaﬂt›r›ld›¤›
ve gazete kapatma, yay›n durdurma, kitap toplatma gibi uygulamalar›n önünün aç›ld›¤› ifade edildi.
“Bizler demokratik haklar›m›za sahip ç›k›yoruz” diyen kuruluﬂlar, “geriye gidiﬂin durdurulmas›n›, terörle mücadele ad› alt›nda
getirilmeye çal›ﬂ›lan s›n›rland›rmalardan derhal vazgeçilmesini
talep ediyoruz” dediler. Kurumlar
ad›na yap›lan konuﬂmalarda da yasaya iliﬂkin kayg›lar ifade edilirken, TGC Baﬂkan› Orhan Erinç,
“A¤›r bir içeri¤i olan yasayla karﬂ› karﬂ›yay›z. Ama mücadele ederek, bu kara lekeyi temizleyece¤iz” dedi.

ﬁark›ya Ceza!
Mehmet Can Toprak, ﬁanl›urfa'da yay›n yapan ‘Karacada¤
Radyo’da yönetici oldu¤u May›s
1998'de, Grup Ekin'in "Bize Ölüm
Yok" isimli ﬂark›s›n› çald›¤› için
yarg›land› ve ceza ald›. Yarg›tay
taraf›ndan da onanan kararla, verilen ceza paraya çevrilirken, Mehmet Can Toprak karar›, “ﬁark›lar›n
hâlâ yasak oldu¤u bir ülkede yaﬂamak gerçekten utanç verici” diye
karﬂ›lad›.

bir aç›klama yap›ld›.
Bu haberin; burjuva medyay›
yönetenlerin, psikolojik savaﬂ› içselleﬂtirmiﬂ, yeryüzünün tüm sorunlar›n› magazinleﬂtirmiﬂ, dev-

DHKP-C’ baﬂl›¤› kullan›lm›ﬂ. Peki
o halde ‘Katil Kene DHKP-C'li’
manﬂeti nereden ç›k›yor?
Bu manﬂet, kendilerini dünyan›n
en zekileri sanan ahmaklar›n, gazetecili¤i “s›n›rs›z sorumsuz” bir meslek olarak gören ahlaks›zl›¤›n kafas›ndan ç›k›yor.
Devrimci örgütlere a¤z›na gelen, akl›na esen her ﬂeyi söyleyebilirsin. Faﬂizmin onlara tan›d›¤› bu
“özgürlü¤ü” tepe tepe kullan›yorlar.
Halk› devrimcilere düﬂmanlaﬂt›rmak, devrimcilerle ilgili dolayl›,
dolays›z olumsuz ça¤r›ﬂ›m yapacak
her türlü demagojiyi üretmek, onlar›n as›l mesle¤idir. Bilirler ki, bu ülkede, “yaz› iﬂleri müdürlü¤ü”, “genel yay›n yönetmeni” gibi kariyerlere böyle ulaﬂ›l›r.”
Katil'lerin ve kene'lerin hangi
düzen kurumlar›nda, hangi düzen
partilerinde, hangi burjuva medya
organlar›nda yuvaland›¤›n›n herkesin malumu oldu¤u ifade edilen
aç›klamada, devrimcilere karﬂ› yalan, karalama, iftira, ahmakl›k ve
ahlaks›zl›k dolu manﬂetler atanlar›n, bu toplumun s›rt›na yap›ﬂ›p onlarca y›ld›r halk›n kan›n› emmeye
devam eden as›l keneleri yazmad›klar›n›n alt› çizildi.
Devamla ﬂöyle denildi; “Yazamazlar. Çünkü kendi patronlar› da
mutlaka o kenelerden biridir. Ve
kendileri de keneleﬂmiﬂlerdir.”

Ahmakl›¤›n ve Ahlaks›zl›¤›n Bu Kadar›!
Devrimcilere karﬂ› yürütülen
psikolojik savaﬂta, burjuva bas›n›n
hiçbir ölçüsünün bulunmad›¤›, her
türlü yalana, spekülasyona baﬂvurdu¤u biliniyordu. Ancak 17 Haziran
tarihli Akﬂam Gazetesi'nin manﬂetini gördü¤ümüzde, “Ahmakl›¤›n ve
ahlaks›zl›¤›n bu kadar›na pes!”
demekten kendimizi alamad›k.
“Katil Kene DHKP-C'li” manﬂeti ile ç›km›ﬂt› Akﬂam. Haberin devam›nda, Türk Veteriner Hekimleri
Birli¤i Merkez Konseyi Baﬂkan› Dr.
Mustafa Altuntaﬂ’›n, bir aç›klamas›
aktar›l›yordu. Altuntaﬂ, K›r›m-Kongo Kanamal› Ateﬂi Hastal›¤›'na yol
açan kenelerin üremesiyle ilgili
ﬂöyle demiﬂ habere göre:
“Türkiye'de ilk olarak 2002 y›l›nda Tokat'ta tespit edildi, hastal›¤›n rastland›¤› bölgede, DHKP-C
terörü nedeniyle yaylaya ç›k›lam›yor. Av yasa¤› var. Domuzlar fazla
üredi. ‹nsanlar›n o bölgeye girememesinden dolay› do¤al dengede bozulmalar olmuﬂ...”
Burjuva bas›n›n içinde bulundu¤u düzeyi gösteren bu habere iliﬂkin, Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi taraf›ndan 18 Haziran tarihli

Armutlu
Bizimdir
Bizim
Kalacak
3 bin kiﬂi
y›k›mlara karﬂ›
soka¤a ç›kt›

rimcili¤e, sosyalizme düﬂman, ahlaks›z ve mant›ks›z zihniyetlerini
ortaya koydu¤unu kaydeden Cephe,
Altuntaﬂ’›n aç›klamalar›n›n ne bilimsel aç›dan, ne bölgedeki politik
ve askeri aç›dan gerçe¤i yans›tmad›¤›n› kaydetti.
Aç›klamada ﬂunlar ifade edildi:
“Bölgede yayg›n ve çok uzun süreli yayla yasaklar› olmam›ﬂt›r. Kald› ki, yaylaya ç›kma yasaklar›, av
yasaklar›, oligarﬂinin halk› sindirmek, gerillay› tecrit etmek amac›yla
ald›¤› keyfi ve faﬂist önlemlerdir.
E¤er sözkonusu hastal›k, yayla ve
av yasaklar› nedeniyle üremiﬂse,
bunun tek ve do¤rudan sorumlusu,
OL‹GARﬁ‹'dir. Bilim adam›, e¤er
bilim adam›ysa, bunu ortaya koyar.
Oligarﬂiyi aklamaz. Oligarﬂinin
halk›n sa¤l›¤›na ne kadar önem verdi¤i say›s›z örnekle bilinmektedir.
Dr. Altuntaﬂ'›n aç›klamas› oldu¤u gibi kabul edilse bile, bundan
Akﬂam gazetesinin manﬂetindeki gibi ‘Katil Kene DHKP-C'li’ gibi bir
anlam ç›kartmak için, zehirli bir
beyne sahip olmak gerekir. Nitekim
gazetede, iç sayfalarda yeralan haberde ‘Öldüren kenenin sorumlusu

Armutlu Halk› AKP iktidar›n›n Kentsel
Dönüﬂüm Projesi'yle beraber gündeme getirdi¤i y›k›m politikas›n› bir kez daha protesto etti. “Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak” ﬂiar›yla 15 Haziran günü gerçekleﬂtirilen yürüyüﬂe, yaklaﬂ›k 3000 kiﬂi kat›ld›.
Muhtarl›k önünde toplanan gecekondu
yoksullar›, Çevre Yolu’na kadar yürüyerek,
y›k›mlara karﬂ› sessiz kalmayacaklar›n› hayk›rd›. Muhtarl›¤›n önünde yap›lan aç›klamada iktidarlar›n sürekli yoksullar› hedef ald›¤› kaydedilerek, Armutlu halk›n›n y›k›mlara
karﬂ› direnece¤i ve evlerini y›kt›rmayacaklar› mesaj› verildi.
Genç, yaﬂl›, kad›n, erkek tüm yoksul Ar32
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mutlu halk›, aç›klama s›ras›nda s›k s›k “Kadir Topbaﬂ ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma, Baﬂbakan ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak, Y›k›m De¤il Çözüm ‹stiyoruz”
sloganlar› att›lar.

S öz g ençlikte:
Patronlar örgütünün
gençli¤e bak›ﬂ›
Laiklik ve AB yasalar›yla ilgili
olarak hükümeti eleﬂtiren TÜS‹AD,
ﬂimdi de e¤itim raporu aç›klad›.
“Türkiye ekonomisinde verimlilik
art›ﬂ›yla e¤itim göstergeleri aras›ndaki ba¤›n kopuk oldu¤unu” ileri
sürerek 8 y›ll›k zorunlu e¤itimin 12
y›la ç›kar›lmas›n› istiyor ve 7 maddelik isteklerini s›ral›yor TÜS‹AD.
Okul öncesi e¤itimin yayg›nlaﬂt›rmas›. Zorunlu e¤itim süresinin
uzat›lmas›. E¤itim alanlar› çal›ﬂma
yaﬂam›n›n gereklerine uygun olmas›. Yaﬂam boyu e¤itim stratejisinin
oluﬂturulmas›. E¤itimde cinsiyet ayr›m› yap›lmamas›. E¤itimcinin e¤itimi için daha çok kaynak ayr›lmas›.
Rekabetçi ve yarat›c› yüksek ö¤retim sisteminin yayg›nlaﬂt›r›lmas›.
TÜS‹AD'›n bu isteklerini incelemeden önce, TÜS‹AD kimdir? Hangi
safta bulunur? Bunlara bakmak gerekiyor.
‹ﬂbirlikçi tekellerin en seçkinlerinin örgütüdür TÜS‹AD. Onlar için
her ﬂey parad›r, ‘kâr’d›r. Y›llarca
halk› sömüren, emekçilerin al›nterini çalan, sömürü düzenini sürmesi
için halka uygulanan zulme destek
veren halk düﬂman›d›rlar. Bu rapora da bu gerçeklerin ›ﬂ›¤›nda bak›lmal›d›r. Amaçlar›, kurulu sömürü
düzenlerinin ayaklar›n› sa¤lamlaﬂt›rmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
E¤itim herkesin en temel hakk›d›r. Ancak TÜS‹AD bu hakk›n savunucular›ndan de¤il, bu hakk› halk›n
elinden alanlardand›r.
12 y›ll›k kesintisiz e¤itime geçilmesi temelinde yap›lan tart›ﬂmalarla amaçlanan halk›n e¤itim sorununu çözmek de¤ildir. Bugün egemenlerin f›rsat eﬂitli¤ine dayanmayan,
gerici, faﬂist içerikli e¤itim, sömürücü düzenlerinin devam› için gereklidir. Bu e¤itimle amaçlanan düzene
hizmet eden beyinlerin yarat›lmas›d›r. Bütün mesele, oligarﬂi içinde
hangi kesime hizmet edecekleri
meselesidir.
Çünkü 12 y›ll›k e¤itim tart›ﬂma-

lar›yla yarat›lan gündem tamamen
oligarﬂinin kendi içindeki ç›kar çat›ﬂmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Toplumun tüm kesimlerinin düzenden umutlar›n› kestikleri bir dönemde laiklik propagandas›yla belli
kesimleri yanlar›na alarak düzene
güç kazand›rma muhtevas›na dönüﬂtürülmüﬂtür.
TÜS‹AD'›n anlad›¤› “ça¤daﬂ e¤itim”, tekellerin ç›karlar›na uydurulmuﬂ e¤itimdir. Bugüne kadar faﬂist
e¤itimin hamisi de onlard›, bugün
ç›karlar AB’den yana, demagojik
olarak “ça¤daﬂ” e¤itimden sözediyorlar.
Y›llard›r e¤itim sisteminin özü
hep, egemen s›n›flar›n ç›karlar›na
göre düzenlenmesidir. Bunun ad›n›n
“gerici” ya da “ça¤daﬂ” olmas› sadece göz boyamad›r. E¤itim özü, halk
için de¤il, bir avuç sömürücü içindir.
‹ﬂte bu yüzdendir ki, zorunlu
e¤itimi 12 y›la ç›karmaktan
sözederken, baﬂta Do¤uda olmak
üzere Anadolu’nun dört bir yan›ndaki yoksulluk ve bunun sonucu
okuyamayan çocuklar›m›z onlar› ilgilendirmiyor. Ö¤retmensiz, yakacaks›z, tek odal› s›n›flarda “e¤itim”
komedisi umurlar›nda de¤il. Çünkü
bu tabloyu, yoksullu¤u onlar›n düzeni yarat›yor, onlar›n kasalar›na
akan her kuruﬂ, bir çocu¤umuzu
daha okulsuz b›rak›yor.
Süslü laflara karn›m›z tok. TÜS‹AD’› biz, “demokrasi paketleri”nden
de tan›r›z, askeri faﬂist cuntay›
“ﬂimdi gülme s›ras› bizde” diye alk›ﬂlamalar›ndan da...
E¤itime bak›ﬂlar›nda da ayn› zihniyet vard›r; ç›karlar› neyi gerektiyorsa, onu piyasaya sürerler. Örne¤in, bu düzende mümkün de¤il ancak, bir an e¤itimin halk çocuklar›n›
ayd›nlatan, gerçekleri gösteren, düzeni sorgulatan bir içeri¤e sahip oldu¤unu düﬂünün; TÜS‹AD’›n raporunun baﬂl›¤›n›n, “bütün okullar› kapat›n!” olaca¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz.
Kapitalizmin egemen oldu¤u bu
sistemde e¤itim 12 y›l de¤il bir
ömür boyu verilse dahi, tekellerin
ç›karlar› do¤rultusunda verilir. De¤iﬂtirilmesi gereken e¤itimin bu yap›s›d›r.

Gençlik Federasyonu
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ÖSS Sistemi
Protesto Edildi
ÖSS s›nav›, gençlik örgütlenmeleri taraf›ndan
yap›lan eylemlerle
protesto edildi.

Üniversiteler Halk
Çocuklar›na Aç›ls›n
‹stanbul Gençlik Derne¤i
üyesi ö¤renciler, 18 Haziran’da
gerçekleﬂen s›nav› ertesi günü
Beyaz›t Meydan›'nda yapt›klar› eylemle protesto ettiler.
“OKS ÖSYS KPSS Kald›r›ls›n Üniversiteler Halk Çocuklar›na Aç›ls›n” yaz›l› pankart›n ve “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim” dövizlerinin
aç›ld›¤› eylemde konuﬂan
Cennet Keskin, iktidar›n gençli¤in hiçbir sorununu çözmedi¤ini, çözemeyece¤ini kaydederek, mevcut sistemde yap›lacak de¤iﬂikliklerin de çözüm
olmayaca¤›n› söyledi.
Herkes için eﬂit, paras›z,
bilimsel e¤itim talebinin ancak
ekonomisini, e¤itim sistemini
halk›n›n ç›karlar› do¤rultusunda düzenleyen bir iktidarla
gerçekleﬂebilece¤ini
ifade
eden Keskin, “Gençli¤i gelecek kayg›s›ndan s›nav stresinden ancak halk için bilim halk
için e¤itim vermeyi hedefleyen
bir sistem kurtarabilir” diye
konuﬂtu ve gençleri mücadeleye ça¤›rd›.

ÖSS’ye hay›r!
Bir baﬂka eylem de, Liseli
Demokratik Gençlik Hareketi
ve Demokratik Gençlik Hareketi taraf›ndan 16 Haziran’da
Galatasaray Lisesi önünde yap›ld›. Gençler, “Eﬂit Paras›z
Bilimsel Anadilde E¤itim,
ÖSS'ye Hay›r” sloganlar› att›lar.

17’ler selamland›
Ankara Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda
bulunan Okan Ünsal ve Berna Sayg›l›
Ünsal’›n mezarlar› baﬂ›nda düzenlenen
anmada, DHP imzal› “Vartinik’ten
Mercan’a Feda Olsun Can›m›z Halk
Savaﬂ›na” yaz›l› ve ﬂehitlerin resimlerinin bulundu¤u pankart ve flamalar taﬂ›nd›. Ayr›ca Yüksel Caddesi’nde yap›lan aç›klama ve Ekin Sanat ve Kültür
Merkezi’ndeki etkinlikle 17’ler an›l›rken, etkinlere HÖC’ün de yerald›¤›
devrimci gruplar da destek verdi.
‹stanbul’da ise, üç ayr› anma yap›ld›. Sar›gazi Mezarl›¤›'nda Cemal Çakmak’›n mezar› baﬂ›nda yap›lan anmaya
kat›lan DHP, HÖC, Partizan, Al›nteri,
Kald›raç ve ESP üyesi 200 kiﬂi, “Mercan ﬁehitleri Ölümsüzdür” sloganlar›n›
birlikte hayk›rd›.
Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ
Park›’nda gerçekleﬂtirilen etkinlikte,
“Can›m›z Feda Olsun Halk Savaﬂ›na
ve Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› hayk›r›ld›. ﬁehit ve tutsak aileleri ad›na konuﬂan Gülten Kahraman,

“Çocuklar›m›z›n düﬂünceleri ve mücadeleleri beynimize kaz›nd›” derken,
Ruhan Mavruk ﬂiir okudu. HÖC’ün de
oldu¤u devrimci gruplar›n destek verdi¤i etkinlikte, Gece Tutuﬂtu, Yel ve
Grup Munzur marﬂlar›n› 17’ler için
söylediler. Gazi Mahallesi'nde ise yürüyüﬂün ard›ndan mezarl›kta toplanan
yüzlerce kiﬂi, “Halk Savaﬂç›lar› Ölümsüzdür” sloganlar›n› hayk›rd›.
Almanya’n›n Köln kentinde, MKP
taraftarlar› ‘17’ler Yaﬂ›yor, HKO Savaﬂ›yor’ sloganlar›yla yürüdü. HÖC’ün
de kat›ld›¤› yürüyüﬂte faﬂizme öfke
hayk›r›ld›.
Bursa DHP ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan, Bursa Temel Haklar Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi'nde anma etkinli¤i
düzenlenirken, Dersim’de ﬂehitlerin
mezarlar›na yap›lmak istenen ziyerete
oligarﬂi sald›rd›. Atatürk Mahallesi’nde bulunan mezarlara gitmek isteyen kitleye sald›ran polis, DHP, HÖC
ve ESP üyesi 65 kiﬂiyi gözalt›na al›rken, çok say›da kiﬂi yaraland›. Dersim
Temel Haklar üyesi Ziya Kulbak, Derya Taﬂk›ran ve Dersim Kültür Derne¤i
üyesi Ali Ekber ﬁen gördükleri iﬂkencelerden dolay› hastaneye kald›r›ld›.
Gözalt›na al›nanlardan üç kiﬂinin
tutukland›¤› kaydedilirken, sald›r› 20
Haziran’da DHP, HÖC, ESP taraf›ndan
Sanat Soka¤›’nda protesto edildi.

‘Veli Day›’ Gibi
Yürüyece¤iz
Büyük Direniﬂ'te ﬂehit
düﬂen Veli GÜNEﬁ, 14 Haziranda Dersim HÖC taraf›ndan Kocakoç Köyü’nde bulunan mezar› baﬂ›nda an›ld›.
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür” pankart›n›n aç›ld›¤›
anma, tüm devrim ﬂehitleri
için yap›lan sayg› duruﬂuyla
baﬂlad›. Mezara karanfillerin
b›rak›lmas›n›n ard›ndan Elif
Akkurt, ‘Veli Day›’n›n yaﬂam›n› anlatarak, “Yaﬂam›n›n
her an›nda devrim için emek
harcad›. Veli Day›’n›n kararl› yüre¤iyle yürüyerek savaﬂ›
büyütece¤iz. Ayn› yürekle,
ayn› kararl›l›kla zaferi kazanaca¤›z" diye konuﬂtu. Akkurt, Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelesinin
ülkemizin her yerinde bedellerle büyütülece¤ini ve zaferin kazan›laca¤›n› söyledi.
ﬁiirlerin okunup marﬂlar›n söylendi¤i, sloganlar›n
at›ld›¤› anman›n ard›ndan
Veli Güneﬂ’in ailesi ziyaret
edildi.

Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada konuﬂan Hasan Selim Gönen, 84
Ölüm Orucu'nun siyasal ve tarihsel
anlam›n› anlatt›. "22 y›l önce sizler att›n›z tohumlar›
topra¤a” diye seslenen Gönen, “96'da ölüme yatanlar
sizlerin filiziydi. Binlerce filiz 2000'in 20 Ekim'inden
bu yana büyüyor, olgunlaﬂ›yor, göklerde bayrak, toprakta tohum olmay› sürdürüyor" diye konuﬂtu.
Hep bir a¤›zdan s›k›l› yumruklarla "Bize Ölüm Yok"
ve 84 Ölüm Orucu ﬂehitlerini anlatan "Üçleme" türküleri söylendi.
HÖC’lüler daha sonra ayn› mezarl›kta bulunan Cephe ﬂehitleri; Mürsel
Göleli, Seher ﬁahin,
Olcay Uzun, Celalettin Ali Güler, Kahraman Altun, Ferit Eliuygun ve Hamdi Aygül'ün mezarlar›n›
ziyaret ederek karanfiller b›rakt›lar.

84 Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür
att›klar› tohum, yeni filizlere durdu
Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri 17 Haziran
günü Silivrikap› Merazl›¤›'nda, 1984 Ölüm Orucu'nda
ﬂehit düﬂen dört karanfilleri and›.
Büyük Direniﬂ’in mayas›n› oluﬂturan ‘84 Ölüm Orucunda, Tek Tip Elbise dayatmas›yla devrimci düﬂüncelerin teslim al›nmas›na yönelik sald›r›lara karﬂ›, Abdullah Meral, Haydar Baﬂba¤, Hasan Telci ve M.Fatih Öktülmüﬂ ﬂehit düﬂmüﬂlerdi.
"84 Ölüm Orucu ﬁehitleri Ölümsüzdür, 84'ten
2006'ya Direniﬂ Gelene¤imiz Sürüyor" pankartlar›, ellerdeki k›z›l bayraklar ve sloganlarla Haydar Baﬂba¤'›n
mezar› baﬂ›na, yürüyüﬂle gelen yaklaﬂ›k 150 kiﬂi, "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Yaﬂas›n Feda Gelene¤imiz, Haydar Baﬂba¤ Yaﬂ›yor, Abdullah Meral Yaﬂ›yor, Hasan Telci Yaﬂ›yor, M. Fatih Öktülmüﬂ Yaﬂ›yor" sloganlar›n› hayk›rd›.
34
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hayat›n
içindeki

teori
Tarih - 2
Merhaba! Geçen hafta baﬂlad›¤›m›z “tarih” gezisine devam edece¤iz
bu say›m›zda da. Tarih, ideolojik
mücadelenin son derece önemli bir
alan› olarak ele al›nmak zorundad›r.
Çünkü kitleleri gerici ideolojilerin
esiri yapmakta, ﬂovenist, faﬂist düﬂünceleri kitlelere empoze etmekte,
tarih genel olarak san›ld›¤›ndan çok
daha büyük bir rol oynamaktad›r. Bu
anlamda, sohbetimize baﬂlarken ﬂunlar› vurgulamak istiyorum: Devrimciler, birincisi; az çok yeterli bir tarih bilgisine, ikincisi; bir tarih bilincine, üçüncüsü; olaylara ve olgulara tarihsel bakabilme yöntemine
sahip olmal›d›rlar. Sohbetimizin bu
bölümünü de esas olarak bu kavramlar etraf›nda ﬂekillendirelim.
Evet Özlem, tarihsel bilinç nedir,
bununla baﬂlayal›m.

Özlem: Tarihsel bilinç; ansiklopedik bir tarif yaparsak, insan›n,
veya daha geniﬂ anlamda halklar›n
kendi tarihselli¤ini bilmesidir. Bu
tabii ki, olaylar›n genel, kronolojik
olarak bilgisine sahip olman›n ötesinde bir ﬂeydir. Önceki çal›ﬂmam›zda vurgulad›¤›m›z gibi, tarihini nedenleriyle, sonuçlar›yla bilmesidir.
Bunun illa ki kitabi olmas› gerekmez. Halklar, bir yan›yla tarihsel bilinçlerini tarih boyunca kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›rlar. Bu anlamda her halk›n tarih bilincinde, burjuvazinin
gizlemek, unutturmak istedi¤i ﬂeyler
k›smen de olsa yaﬂamaya devam
eder. Mesela Pir Sultanlar’›n türkülerde, destanlarda yaﬂamas› gibi...
Ama bunlar tabii ki tek baﬂ›na tarih
bilinci dedi¤imiz ﬂeyi karﬂ›lamaz.
Mazlum: Tarihin çarp›t›lmas›na karﬂ› mücadele, bu bilincin oluﬂturulmas›nda önemli halkalardan biridir. Geçen hafta, “tarih bilgisi”nin
iki yayg›n kayna¤› oldu¤unu, bunlar-

Tarih bilinci, ideolojik
mücadelenin bir parças›d›r
dan birinin “e¤itim”, di¤erininse
“milli y›ldönümleri” oldu¤unu söylemiﬂtik hat›rlarsan›z.
“Milli” bayramlar, tarihin çarp›t›larak, montajlanarak, hamasi kahramanl›k öyküleriyle donat›larak yeniden yaz›ld›¤› günlerdir. Tarihin bu
çarp›t›lm›ﬂ yeniden yaz›m›nda, egemen s›n›flar kendi durumlar›n› gizleme imkan› da bulurlar. Mesela gazileri yürüterek, Kurtuluﬂ Savaﬂ›'nda
zaferin kazan›lmas›n› anlatan marﬂlar› söyleterek, emperyalizme karﬂ›
kazan›lan ba¤›ms›zl›¤›, emperyalistlere çoktan satt›klar›n› gizlerler. Bu
çarp›t›lm›ﬂ tarih dekoru önünde, "ba¤›ms›zl›k", "vatan" diyerek, kitleleri
mevcut faﬂist devletin destek gücü
haline getirirler.
Bir örnek verelim. TSK’da askerlerin e¤itiminde kullan›lan Askerin
Ders Kitab›’nda Türklü¤ün tarihi
anlat›l›rken, "Türklü¤ün vas›flar›" ﬂu
ﬂekilde s›ralan›r;
"Türk; dünyan›n en asil ve y›lmaz
milleti oldu¤u kadar da en çal›ﬂkan
bir milleti olarak do¤muﬂ ve yaﬂam›ﬂt›r. Tembel insanlar› atalar›m›z
kendilerinden saymazlard›.”
Türk, niye dünyan›n en asil milleti oluyor, di¤er milletler niye ve
neye göre daha az asil? Türk’ün dünyan›n “en y›lmaz” milleti oldu¤unun
tarihi bir kan›t› var m›? Hamasilik
böyle bir ﬂeydir. Kan›t, belge, tan›k
aramaz. Öyleyse, öyledir.
Çok uluslu Türkiye’nin resmi tarihi, zaten Kürtler’i içermez. Sadece
“Türk” vard›r o tarihte. Peki gerçekten “Türk” var m›? O da yok asl›nda.
Elbette her ulusun oldu¤u gibi Türkler’in de baz› karakteristik özelliklerinden sözedilebilir. Ama bunlar “allah vergisi” de¤ildir, “›rk”›ndan kaynaklanan bir ﬂey de de¤ildir; her ulusun özellikleri, yaﬂad›klar› tarihsel
süreçlerle, yaﬂad›klar› co¤rafyalarla,
üretim iliﬂkileri ve yönetim biçimleriyle ﬂekillenmiﬂtir.
35
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Özlem: Bir baﬂka örnekle devam edeyim. Evvelki hafta, Bursa’n›n Orhaneli ilçesinde bir ﬂenlik
vard›. ﬁenli¤in ad›, 15’nci Karagöz
Kültür ﬁenli¤i idi. ﬁenli¤in bu y›lki
konu¤u Enerji Bakan› Hilmi Güler’miﬂ. Bakan›n bu ﬂenlikte yapt›¤›
konuﬂmaya bak›n:
“Bu güzel festivaller bizim milli
kültürümüzü yans›t›yor. ... Büyük
atalar›m›z, ceddimiz, Osmanl› buralar› boﬂuna seçmemiﬂ, bu güzelli¤i,
da¤lar›n ululu¤unu, boﬂuna tercih
etmemiﬂ. Ondan dolay› da çok güçlü
bir kökümüz var...” (Türkiye, 14 Haziran 2006)
Haberin baﬂl›¤› da “Karagöz
Coﬂkusu”... ﬁimdi böyle “coﬂkuyla”
sahip ç›k›yor göründükleri Karagöz’ün kellesini vurduran da yine sahiplendikleri Osmanl› yönetiminden
baﬂkas› de¤il oysa. O zaman ﬂu soruyu sormak gerekiyor: Karagöz mü,
yoksa onun baﬂ›n› vurduran Y›ld›r›m
Beyaz›t m› “Türklü¤ün vas›flar›n›”
temsil ediyor?(*)

Mazlum: Evet, “Türkler” kimlerdir? Nas›l bir ulusturlar, emperyalizmin aﬂa¤›lad›¤› gibi “barbarlar”
m›d›r, ya da oligarﬂinin halklar aras›
düﬂmanl›¤› besleme ve kitleleri kendine yedekleme politikalar› do¤rultusunda söyledi¤i gibi “seçkin bir
›rk” m›d›r?
Türkler, “Barbarl›k”la da, “dünyan›n en asil ve y›lmaz milleti” olmakla
da tan›mlanamaz elbette. Çünkü bunlar tarihsel, toplumsal temeli olmayan, dönemsel politik ç›karlar için uydurulmuﬂ tariflerdir. Bir toplumun
kültürünü tan›mlarken, elbette “egemen s›n›f›n kültürünün” belirleyicili¤i sözkonusudur. Ama e¤er bir ulusu
tüm yönleriyle tan›mak ve tan›mlamak istiyorsak, s›n›fsal ayr›m›yla,
üretim iliﬂkileri içindeki yerleriyle
bakmak durumunday›z.
Tarih kitaplar›, O¤uzlar’a, Göktürkler’e kadar uzan›r. Ama onlara

iliﬂkin nereyi fethettiler, hangi beyin
k›z›, hangi boya verildi, bunlar vard›r. Tarih derslerinden hat›rlayacaks›n›z, Orhun Kitabeleri’nden, Dede
Korkut Masallar›’ndan sözedilir. O
meﬂhur kitabelerde, yaz›tlarda mesela Çin sald›r›s› karﬂ›s›nda, beylerin
Çin’le iﬂbirli¤ine karﬂ› ayaklanmalar
oldu¤u da yaz›l›d›r. Yine bu yaz›tlarda toplumun “beyler” ve “halk” olarak ikiye bölünmüﬂlü¤ü aç›kça anlat›lmaktad›r. Halk için “kora kam›g
budun” yani “kara kemikli millet”
denir. Beyler ve ka¤anlar için ise
“Ak kemikli” denir. Dede Korkut’da bile bu s›n›fsal farkl›laﬂmalar
yeral›r. Ama tarih kitaplar›nda yeralmaz bunlar.
Dolay›s›yla yönetenler ve yönetilenler, ezenler ve ezilenler, bunlar›n
hangi üretim iliﬂkisi içinde bulunup
birbirleriyle nas›l bir iliﬂki içinde olduklar› yok say›ld›¤›nda, tarih ne oldu¤u belirsiz bir ﬂeye döner. Y›ld›r›m Beyaz›t’› da, Karagöz’ü de “milli kökümüz” diye sahiplenir.
Niye kellesi vurdurulmuﬂtur Karagöz’ün? Çünkü mizah yoluyla iﬂçilerin taleplerini, s›k›nt›lar›n› dile getirmiﬂtir. Osmanl› düzeni muhalefete, yeniliklere kapal› bir feodal yap›ya sahiptir. Bu yüzden zaten mesela
matbaa, bulunduktan ancak 200 y›l
sonra gelebilmiﬂtir Osmanl›’ya. Geçen sohbette Piri Reis örne¤i verilmiﬂti. Piri Reis de tek de¤ildir. Avrupa’da bilim ve sanat geliﬂirken bunun Osmanl›’da da yans›malar› oluyordu. Mesela o dönem, ‹mam Cevheri, Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari
Hasan Çelebi gibi çeﬂitli isimlerin
bilimsel çal›ﬂmalar› oldu¤u, keﬂifler
peﬂinde koﬂtuklar› biliniyor. Ama
hepsinin sonu kellesi vurulmakla bitmiﬂtir. ﬁöyle der Osmanl› bunlar
için: "Bunlar havf edilecek (korkulacak) âdemlerdir; her ne murad
ederlerse ellerinden gelür; böyle
kimselerin bekaas› (hayatta kalmas›) caiz de¤üldür!"
Karagöz’ü Y›ld›r›m Beyaz›t’›n
katlettirdi¤ini unutturan tarih anlay›ﬂ›, hem Vahdettin’i hem Mustafa Kemal’i sahiplenir. Anodulu’nun kurtuluﬂu için savaﬂanlar› “vatan haini”

ilan edip haklar›nda idam ferman› ç›karan Vahdettin’le, vatan haini ilan
edilen Mustafa Kemal’in birlikte sahiplenilmesi, bu tarih içinde mümkün gözükmese de, burjuvazi için,
her türden gericilik için mümkündür.
Osmanl›c›lar, zaman zaman bu çeliﬂkiyi farkedip, “asl›nda Mustafa Kemal’i Anadolu’nun kurtuluﬂu için
Vahdettin’in görevlendirdi¤i” gibi
saçma tezler uydurmuﬂlard›r, ama
böyleyse, Anadolu’dan emperyalistlerin kovulaca¤›n› anlad›¤› an Vahdettin’in niye ‹ngiliz gemileriyle emperyalist topraklar›n yolunu tuttu¤unun cevab›n› veremezler. Bu yüzden
de tart›ﬂan, sebep-sonuç iliﬂkilerini
irdeleyen, sorgulayan bir tarih anlay›ﬂ›n› reddedip yüzeyselli¤e s›¤›n›rlar.
Mesela, Türkler’in müslümanl›ktan önceki dini inançlar›, Türkler’in
müslümanl›¤› kabul ediﬂi, islam anlay›ﬂ›n›n çeﬂitli Türk boylar› ve devletleri içinde nas›l geliﬂip ﬂekillendi¤i de, resmi tarihin hep boﬂlukta b›rakt›¤› noktalard›r. Çünkü bu gerçekler bilinirse, “Türk-islam” sentezi
bundan zarar görür, islamc›l›¤› kitleleri pasifize etmekte bu kadar etkili
bir ﬂekilde kullanamazlar. Türkler’in
müslümanl›¤›, Araplar’›n bask›lar›
sonucunda kabul ettikleri gerçe¤i bile, insanlar›n kafas›nda Türklü¤e ve
Türkler’in islam›n k›l›c› oldu¤una
iliﬂkin çeﬂitli efsaneleri yerle bir etmeye yeter.

Kemal: Evet, tarih bilincinin
önemi iﬂte böyle noktalarda daha somut hale geliyor.
Özlem: Hepimiz biliriz; kitlelerdeki “böyle gelmiﬂ, böyle gider”
düﬂüncesi, kitlelerin devrimcileﬂmesinin, mevcut düzeni de¤iﬂtirme mücadelesine giriﬂmesinin önündeki
önemli engellerden biridir. ‹ﬂte bu
düﬂünce, esas olarak tarih bilinçsizli¤i üzerinde hayat bulabilecek bir
düﬂüncedir. Tarih bilincine sahip
olan biri, biny›llard›r insanl›¤›n
“böyle gelmiﬂ böyle giden” bir geliﬂim seyri olmad›¤›n› da bilir. Burjuvazinin idealist tarihi ise, her ﬂeyin
geçmiﬂten beri ayn› ﬂekilde oldu¤u36
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nceki tarih, bir nevi vakanüvislik’dir. Marksist tarih bilimi (ki buna
tarih felsefesi de denir), tarihin anlam›n›, geliﬂmenin kanunlar›n› ve
bu geliﬂim içinde insanl›¤›n, toplumlar›n ana s›çrama noktalar›n›
inceleyerek, tarihi kronolojik bir
y›¤›n olmaktan ç›karm›ﬂt›r.

nu ve ayn› ﬂekilde olaca¤›n› anlatan
bir tarihtir.

Mazlum: San›r›m burada, Özlem’in belirtti¤inin daha iyi kavranmas› için “tarihsellik”ten, “tarih felsefesi”nden de sözetmeliyiz.
Tarih, Marksizm’le bir bilim haline gelmiﬂtir. Ondan önceki tarih, bir
nevi vakanüvislik’dir. Nitekim, burjuva tarih, bugün de hala öyledir.
Tarihsel materyalizm, tarihte bilimselli¤in de kurulmas› demektir.
Marksist tarih bilimi (ki buna tarih
felsefesi de denir), tarihin anlam›n›,
geliﬂmenin kanunlar›n› ve bu geliﬂim içinde insanl›¤›n, toplumlar›n
ana s›çrama noktalar›n› inceleyerek, tarihi kronolojik bir y›¤›n olmaktan ç›karm›ﬂt›r.
‹dealist tarih anlay›ﬂ›na göre, Özlem’in de belirtti¤i gibi, toplumlar,
sonsuz olarak ayn› aﬂamalardan geçer. “Kanuna ba¤l› bir sosyal geliﬂim” yoktur. Bütün mesele de bu
“kanun”lardad›r.
Marks’tan önce “Ayd›nlanmac›lar” olarak an›lan (Voltaire, Montesguieu gibi) ayd›nlar da, “tarih felsefesi” kavram›n› kullanmaya baﬂlayarak, dinci/metafizik tarih anlay›ﬂ›na
karﬂ› “nedensellik” düﬂüncesini geliﬂtirmiﬂlerdir. Yani tarihin ak›ﬂ› ﬂu
ﬂekilde de¤il de bu ﬂekilde oluyorsa,
o halde onun bir nedeni vard›r diye
düﬂünerek, o nedeni tahlil etmeye giriﬂmiﬂlerdir.
Sonuçta onlar idealizmden tam
kopamam›ﬂlarsa da Marks ve Engels’le birlikte, bu tarihsel ve toplumsal yasalar ortaya konuldu.
Tarihsel materyalizmin ortaya
koydu¤u toplumsal geliﬂmenin, yani

tarihin kanunlar›, elbette burjuvazi
taraf›ndan kabul edilemezdi. Bu nedenle de burjuva tarih teorisi diye
bir ﬂey yoktur esas olarak. Çünkü
burjuvazi, tarih üzerine genellemeler
yapmaktan, toplumsal geliﬂmeler
üzerinde üretim iliﬂkilerinin belirleyicili¤ini kabul etmekten hep kaçm›ﬂt›r. Olaylar›n kronolojik bir diziliﬂine indirgemiﬂtir tarihi. “Neden”ler, “geliﬂme kanunlar›” yoktur
burjuva tarihte.

Kemal: “Peki neden” diye soral›m yine? Bu kanunlar nedir, nas›l
iﬂler ki, burjuvazi tarihten bu kanunlar› siliyor?
Mazlum: Tarihsel ve toplumsal
yasalar, insansal faaliyetlerin genel
yönelimini belirleyen yasalard›r. Asl›nda bunlar bizim okurlar›m›z›n yabanc›s› de¤ildir. Bunlar, tüm toplumsal süreçler için geçerli olan zorunlu
uygunluk yasas›, nicelikten niteli¤e
geçiﬂ yasas›, yads›man›n yads›nmas›
yasas›, karﬂ›tlar›n birli¤i ve savaﬂ›m›
yasas› veya belli bir üretim biçimine
özgü olan kapitalist birikimin genel
yasas›, ekonomik bunal›mlar yasas›,
eﬂitsiz geliﬂme yasas› gibi yasalard›r.
Mesela, bir toplumun geliﬂmesi
için, üretim iliﬂkileriyle üretim güçleri aras›nda bir uygunluk olmak zorundad›r. Bu uygunluk bozuldu¤unda, üretim iliﬂkileri, üretim güçlerinin geliﬂiminin önünde engel olmaya
baﬂlam›ﬂ demektir. Ve aﬂ›lmak zorundad›r. Bu tarihsel ve toplumsal
bir yasad›r.
Tarihin genel ak›ﬂ› ileriye do¤rudur. Tarih boyunca, bir üretim iliﬂkisini hep daha ileri bir üretim iliﬂkisi
takip etmiﬂ, her toplumsal yap›, bir
süre üretici güçleri geliﬂtirip bir süre
sonra onun önünde engel olmaya
baﬂlam›ﬂ ve üretici güçleri geliﬂtire-

T

arihsel süreçte, kaç›n›lmaz olarak kendisini gösteren bütün tesadüfi, gelip geçici olgular, bütün zigzaglar, o aﬂaman›n sonunda aﬂ›l›r; baﬂka bir deyiﬂle tarihsel olan, mant›ksal olan sonucuna
ulaﬂ›r. Tarih “düzeltilmiﬂ” olur.

cek yeni bir toplumsal yap› zorunlu
hale gelmiﬂtir...
Tarihin genel ak›ﬂ› ileriye do¤ru
olmakla birlikte, tekil ülkelerde, baz›
tarihsel kesitlerde, gerileyiﬂler yaﬂanmas› da bu tarih anlay›ﬂ›yla çeliﬂmez. Sosyal hayat, kültür, e¤itim,
politika, ekonomik sistem taraf›ndan
belirlenen olgular olmakla birlikte,
nisbi bir ba¤›ms›zl›¤a da sahiptirler.
Kapitalist üretim biçimi, tarihin
belli bir döneminde ilerleyiﬂin motoru olarak rol oynarken, baﬂka bir dönemde gerileyiﬂin özellikleri egemen
hale gelir. Keza, ayn› dönemde de
ilerleyiﬂ ve gerileyiﬂ olgular›n› yanyana görebiliriz. Emperyalizm döneminde, sosyal alanda gerileyiﬂ egemen iken, bilim ve teknikte bir ilerleyiﬂ de görülebiliyor.
Tarihsel süreçte, kaç›n›lmaz olarak kendisini gösteren bütün tesadüfi,
gelip geçici olgular, bütün zigzaglar,
o aﬂaman›n sonunda aﬂ›l›r; baﬂka bir
deyiﬂle tarihsel olan, mant›ksal olan
sonucuna ulaﬂ›r. Tarih “düzeltilmiﬂ”
olur. Elbette bu düzeltme de yine diyalektik ve tarihsel materyalizmin
kanunlar›na göre iﬂler.
Kapitalizmin bunal›mlar›, bu yasalar›n sonucudur. Bu nedenledir ki,
tekelci burjuvazi, onbinlerce ekonomist, yüzbinlerce personel çal›ﬂt›rsa
da bu bunal›mlar› engellemeye hiçbir zaman muvaffak olamaz. Burjuva ideologlar›, siyasi veya ekonomik
alanda aç›k gerileyiﬂ dönemlerini,
bunal›m dönemlerini, subjektif faktörlerin etkisiyle -mesela Hitler’in
kiﬂili¤iyle veya falan partinin politikalar›yla- aç›klarlar.

Özlem: Ben burada bir ek yapmak istiyorum. Yanl›ﬂ bir ﬂekillenme
olmamas› için ﬂunu da belirtmeliyiz
san›r›m. Do¤an›n ve toplumun kanunlar›na vurgu yaparken, tarihin
geliﬂimindeki di¤er etkenler gözard›
edilmemelidir. O zaman bir baﬂka
yan›lg›ya düﬂülür, tarihsel materyalizm kabalaﬂt›r›lm›ﬂ olur. Tarihsel
geliﬂimin iki etkeni vard›r: Bunlar›,
objektif ve subjektif etkenler olarak
adland›r›r›z.
Objektif etkenler, insanlardan ba37
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¤›ms›z olarak varolan ve onlar›n faaliyetlerini belirleyen etkenlerdir.
Subjektif etkenler ise, s›n›flar›n, kitlelerin, devletlerin, bireylerin faaliyetlerinden oluﬂur. Bu etken, onlar›n
bilinçlili¤i, iradesi, güç ve yetenekleriyle belirlenir.
Son tahlilde objektif etkenler belirleyicidir; fakat burada kavranmas›,
atlanmamas› gereken nokta, bu belirleyicili¤in kendini yine subjektif etkenlerin faaliyetleriyle somutluyor
olmas›d›r. Subjektif etken, objektif
koﬂullar›n haz›r oldu¤u koﬂullarda
belirleyici hale gelir.
Tarihsel yasalar, insan›n, kitlelerin bilinçli etkinli¤ini d›ﬂtalamaz,
tam tersine, bunu tarihsel geliﬂmenin
zorunlu aya¤› olarak görür. Çünkü
bu toplumsal yasalar, toplumsal bir
kat›l›mla iﬂlerler.
Bu noktada verilen klasik bir örnek vard›r: “Güneﬂ nas›l olsa do¤acak, bunun için parti kurmaya, savaﬂmaya ne gerek var” denilir. E¤er
bunu gözönünde bulundurmazsak,
pekala kapitalizmi sosyalizm takip
edecekse, bunun için örgütlenmeye,
mücadeleye ne gerek var sonucu da
ç›kar›labilir. Toplumsal yasalar›n bu
özelli¤i, onlar› do¤a yasalar›ndan
ay›ran baﬂl›ca özelliktir zaten.

Kemal: Konuﬂma dilinde de s›k
s›k kulland›¤›m›z bir kelime vard›r.
Olaylara “tarihselli¤i içinde” bakmal›y›z deriz mesela. Tarihsellik, bilimsel bir kavramd›r. “Olaylar› ve
olgular›, kendi do¤uﬂ ve geliﬂim süreçleri içinde, onlar› belirleyen ve
etkileyen ﬂartlarla ba¤› içinde ele
alma ilkesi” diye tan›mlayabiliriz
bunu.
Yani, bir olay› tarihselli¤iyle ele
almal›y›z derken, demek ki kastetti¤imiz, o olay›, kendi geliﬂim süreci
içinde, onu etkileyen koﬂullar› gözönünde bulundurarak ele almakt›r.
Mesela, yak›n, güncel bir örnek olarak, denilir ki, K›z›ldere’ye kendi tarihselli¤i içinde bak›lmad›¤›nda, onu
anlamak mümkün de¤ildir. K›z›ldere’ye tarihselli¤i içinde bakmak nedir o halde? Yukar›daki tarif bunun
cevab›n› da veriyor; K›z›ldere’yi

O
“kendi do¤uﬂ ve geliﬂim süreci içinde, onu belirleyen ve etkileyen ﬂartlarla ba¤› içinde” ele almakt›r.
Biraz önce sözetti¤imiz “Türklü¤ün vas›flar›” konusunda da ayn›
ﬂeyler geçerlidir. O vas›flar da ancak
tarihselli¤i içinde anlaﬂ›labilir ve tan›mlanabilir. Metafizik tarih anlay›ﬂ›na göre, “Roma devletini yaratan,
Romal›lar›n kendilerine özgü ruh
güçleridir. Grek sanat›n› yaratan
Greklerin kendilerine özgü ruh güçleridir.” Oysa gerçek böyle de¤ildir.
Tarihsellik bak›ﬂ aç›s› ve yöntemiyle, birbirinden ba¤›ms›z gibi görünen
olaylar ve olgular›n ba¤› aç›¤a kavuﬂturulmuﬂ ve tarihte belli türde olaylar› ve olgular› niye belli türde
olaylar ve olgular›n izledi¤inin cevab› verilmiﬂtir.
Tarihsellik ilkesinin karﬂ›t› ise,
burjuva tarih anlay›ﬂ›na yön verir.
Bu anlay›ﬂ, pozitivist ve amprik’tir.
Pozitivizm, kelime anlam› olarak
“olguculuk” demektir. Amprizm de
“deneycilik” anlam›na gelir. Yani bu
anlay›ﬂ, sadece olgular› ve sadece
denenebilen, gözle görülebilen ﬂeyleri içerir. Tarihsel ve toplumsal yasalar ise, gözle görülemez, üzerinde
bir laboratuarda deney yap›lamaz!
Burjuva tarih iﬂte bu yüzden, sadece
peﬂpeﬂe dizilebilecek olgular›, gözle
görülebilir olaylar› içerir. Bu olaylar›n iç ba¤lant›lar›, neden sonuç iliﬂkileri, nicelik ve nitelik halleri yoktur. Hat›rlarsan›z, sohbetimizin ilk
bölümünde Özlem, okullarda ö¤retilen tarihi anlat›rken, onun bir özelli¤ini “olaylar›n kronolojisi vard›r,
olaylar aras›ndaki ba¤lant›lar yoktur” diye belirtmiﬂti. Pozitivizm iﬂte
tam da budur.

Mazlum: Biraz konu d›ﬂ› bir ek
yapay›m. Asl›nda tarih konusundaki
bu yaklaﬂ›m farkl›l›¤›, “insan›n do¤asal tarihi” sözkonusu oldu¤unda
da geçerlidir. Darvin de bir bak›ma
insan›n do¤asal tarihini yazarak idealist tarihi çürütmüﬂtür.
Kutsal kitaplar, dünyan›n alt› bin
yaﬂ›nda oldu¤unu söylüyorlard›. Oysa bilim, kesin bir biçimde kan›tlad›
ki, dünyam›z iki milyar yaﬂ›ndad›r.
Aradaki farka bak›n. ‹nsan›n ilk ata-

lar›n›n bile yeryüzünde görülmeleri,
20 milyon y›l önceye uzanmaktad›r.
Metafizi¤e, dinlere göre, bütün
canl› türleri, tanr› taraf›ndan tek tek
yarat›lm›ﬂlard›r. Hepsi, bugün nas›llarsa öyle yarat›lm›ﬂlard›r ve sonsuza kadar da öyle kalacaklard›r. De¤iﬂmemiﬂlerdir, de¤iﬂmeyeceklerdir.
Tüm türlerin en kusursuz halleri gö¤ün katlar›nda bir yerdedir. Oysa bilim kan›tlad› ki insan dahil, toplumlar dahil, her ﬂey geliﬂmekte, de¤iﬂmektedir. Hiçbir ﬂey oldu¤u gibi kalmam›ﬂt›r ve kalmayacakt›r. Tüm gericili¤in, emperyalizmin Darwin‘in
evrim kuram›na düﬂmanl›¤› bundand›r. Ki bunu da bir gün ayr›ca ele alabiliriz.

Kemal: Evet, toparlayal›m isterseniz. Görülüyor ki, düﬂünen, sorgulayan, dersler ç›karan tarihsel geliﬂmelerin nedenlerini, sonuçlar›n›,
kavramaya çal›ﬂan bir tarih bilinci
burjuvazi için tehlikelidir. Dünün
saltanat›n› tan›mak, bugünkü saltanat
sahiplerini de tan›makt›r. Dünün
Vahdettinler’ini tan›mak, bugünün
Vahdettinler’ini de tan›makt›r. Börklüce’yi, Atçal› Kel Mehmet Efe’yi
ö¤renmek, mesela, bir grubun da¤da
yakt›¤› isyan ateﬂinin pekala bir halk
ayaklanmas›na dönüﬂebilece¤ini ö¤renmektir. Ve bunlar tehlikeli bilgiler, tehlikeli tarihi tecrübelerdir.
Bitirirken bir örnek daha verelim
ki burjuvazininin olaylara, olgulara
bak›ﬂ aç›s›, dolay›s›yla tarihi yorumlay›ﬂ› iyice netleﬂsin. Hani tren kazalar›ndan, maden kazalar›ndan sonra
s›k s›k gündeme gelir, ülkeyi yönetenler büyük bir piﬂkinlikle “takdiri
ilahi” derler ve biz eleﬂtiririz. Bu bir
bak›ﬂ aç›s›d›r. ﬁimdi size aktaraca¤›m örnek karﬂ›s›nda, “bu kadar› da
olmaz” diyeceksiniz ama gerici bir
anlay›ﬂa, idealist tarih ve felsefe anlay›ﬂ›na sahip olanlar olaylar› ve olgular› baﬂta türlü dü aç›klayamazlar.
Bilindi¤i gibi, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’na Alman emperyalizminin yan›nda girdi.
Savaﬂtan da yenilgiyle ç›kt› malumunuz. Yenilgi sonras›nda yenilginin sorumlusunu bulmak için usülen
bir soruﬂturma yap›l›r. ‹ttihat Terak38
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nlar çarp›tacak biz düzeltece¤iz,
onlar unutturacak biz hat›rlataca¤›z. Bu, baﬂta da dedi¤im gibi, ideolojik mücadelenin önemli bir parças›d›r. Çünkü, tarih, halk›n kimli¤ini, kiﬂili¤ini oluﬂturan en önemli
parçalardan biridir.

ki'nin yönetim kadrosundan Halil
Bey, eksik olan neydi, nerde hata yap›ld› vb. ﬂeklinde kendisine sorulan
sorular› ﬂöyle cevaplar: "Ne yapal›m
oldu bir defa. Takdir-i ilahi böyleymiﬂ."
Üstelik bu Halil Bey, Osmanl›Alman ittifak›n›n tart›ﬂ›ld›¤› toplant›da, "Alman elçisi kap›da bekliyor,
herife ay›p oluyor yahu. Adam söylenmeye baﬂlad›. ‹mzalayal›m ﬂu anlaﬂmay›, als›n ç›k›p gitsin" diyen kiﬂiydi.
Düﬂünün, Osmanl›’n›n bu savaﬂtaki insan kayb›, 1 milyon 50 bindir.
(1914-18 aras›nda, silah alt›na al›nan
2 milyon 900 bin askerden bu kadar›
“zaiyat”t›r.) ‹ﬂte bu kadar büyük bir
kay›b› bile “takdiri ilahi” diye aç›klayan anlay›ﬂt›r sömürücü egemen s›n›flar›n tarih anlay›ﬂ›. Bu anlay›ﬂ›n
tarih kitaplar›nda “Osmanl› niye 1.
Paylaﬂ›m Savaﬂ›”na girdi... niye 12
Eylül oldu?” gibi sorulara cevap verebilmesi mümkün mü?
Onlar çarp›tacak biz düzeltece¤iz, onlar unutturacak biz hat›rlataca¤›z. Bu, baﬂta da dedi¤im gibi, ideolojik mücadelenin önemli bir parças›d›r. Çünkü, tarih, halk›n kimli¤ini,
kiﬂili¤ini oluﬂturan en önemli parçalardan biridir. Dolay›s›yla bunda
hem sab›rl›, hem ›srarc› olmal›y›z.
(*)Baz› kaynaklar Karagöz’le Hacivat’›
öldürtenin Sultan Orhan oldu¤unu belirtir. Karagöz’ün inﬂaat›nda çal›ﬂt›¤› Bursa Ulu Camii, Sultan Orhan döneminde
baﬂlan›p Y›ld›r›m Beyaz›t zaman›nda
bitirilmiﬂtir. Rivayetlerin farkl›l›¤› buradan kaynaklanmaktad›r.

2 Temmuz
Mitingine Ça¤r›
Sivas Mad›mak Oteli'nde gerçekleﬂen katliam›n y›ldönümünde mitinge haz›rlanan devrimciler, Alevi kuruluﬂlar›, sendika ve DKÖ’ler, 21 Haziran günü ça¤r› amac›yla bir aç›klama düzenlediler.
HÖC'ün de aralar›nda bulundu¤u 40’tan fazla kurumun imzas›yla yap›lan aç›klamada, "Sivas'ta, 19 Aral›k'ta Diri Diri Yakanlardan Hesap Soral›m, Sivas Katliam›n›n Sorumlusu Devlettir, Sermayenin Tüm Sald›r›lar›na Karﬂ› Birleﬂik Mücadeleyi Yükseltelim, Kahrolsun Faﬂizm, Yaﬂas›n
Haklar›n Kardeﬂli¤i, Dün Maraﬂ'ta Bugün Sivas'ta Çözüm Faﬂizme Karﬂ›
Savaﬂta" dövizleri taﬂ›nd›.
Taksim Tramvay Dura¤›'nda toplanarak "Sivas Katliam›n› 13. Y›l›nda
Unutmad›k Unutturmayaca¤›z 2 Temmuz'da Kad›köy'deyiz" pankart›
açan 300 kiﬂi öfkeli sloganlarla katliam›n hesab›n› sorma kararl›l›¤›n› ifade ederken, aç›klamada Kad›köy’e ça¤r› yap›ld›.
Eyleme kat›lanlar daha sonra Tünel'e kadar sloganlarla yürüyerek halka mitinge ça¤r› bildirileri da¤›tt›lar.

Antalya:
Mahkeme
1 May›s
terörünü
sürdürdü
HÖC’lülerin 1 May›s
tutsakl›¤› sürüyor

Antalya'da 1 May›s mitinginde polisin sald›r›s›n›n ard›ndan tutuklanan 15 HÖC üyesinin davas› 20 Haziran’da 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Mahkemeyi izlemek için, KESK ﬁubeler
Platformu, D‹SK, EMO, Emekli-Sen, ÖDP,
DTP, SDP, PSAKD, Halkevleri, HÖC,
DHP, ESP ve Sosyalist Barikat üyeleri haz›r
bulunurken, adliye önündeki aç›klamada, ‘1
May›s'ta Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n’
pankart› aç›ld›. HÖC Temsilcisi Züleyha
Kurt taraf›ndan yap›lan aç›klamada, 1 May›s’›n meﬂrulu¤u savunuldu.

Dergimiz 1 May›s
Mahallesi’nde
Dergimizin gecekondu sokaklar›nda kitlesel olarak sat›ﬂ› sürüyor. 1 May›s Mahallesi'nde 18 Haziran’da yap›lan sat›ﬂta, 25 okurumuz, megafonlarla Abdi ipekçi Direniﬂini,
Cepheliler’in 1 May›s Mahallesi’nde fuhuﬂ evine yönelik bask›nlar›n› halka duyurdu.
1 saatte 150 dergi sat›ﬂ› yap›l›rken, polisin
3 akrep arac› ile taciz etme ve halk› tedirgin
etme giriﬂimleri baﬂar›l› olmad›, emekçiler
kendi seslerine sahip ç›kt›lar. Okurlar›m›z ise,
polisin siren çalarak taciz giriﬂimine, "polis mahallemizde kumar oynatt›r›yor, esrar satt›rt›yor, fuhuﬂ yapt›rt›yor" anonsuyla cevap verdi.

‘Baz istasyonu ölümdür’
‹skenderun'a ba¤l› Karaa¤aç Beldesi halk›, Hatay Temel Haklar ile
birlikte düzenledi¤i eylemlerle, beldeye kurulan BAZ istasyonlar›n›n
kald›r›lmas›n› istiyor.
Bu amaçla ‘yaﬂad›¤›m›z yerlerde
BAZ istasyonu istemiyoruz’ talebiyle
iki bin imza topland› ve zararlar› broﬂürlerle halka anlat›ld›. Kampanya
sonucu ise, 20 Haziran’da Övündük
Mahallesi'ndeki baz istasyonu önünde yap›lan eylemle duyuruldu. Aç›klamay› yapan Selim Çorak, BAZ istasyonunun insanlardan uzak bir
yere kald›r›lmas›n› istediklerini kaydederek zararlar›n› anlatt›.
200 kiﬂi ‘Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Baz ‹stasyonu Ölümdür ‹stemiyoruz’ sloganlar› atarken, bir heyet
imzalar› kaymakaml›¤a verdi.

“Salon yetersizli¤i” nedeniyle sadece ailelerin girebildi¤i duruﬂmada, avukatlar›n suç
oluﬂturacak herhangi bir durum olmad›¤›n›
yasalar›n maddeleriyle aç›klamalar›na ra¤men, mahkeme heyeti, HÖC’lülerin tutuklulu¤unun devam›na karar verdi.
HÖC’lüler slogan ve alk›ﬂlar aras›nda ringe
binerken, 1 May›s’ta yaﬂanan hukuksuzlu¤un mahkemede sürdürülmesine tepki gösterildi. Mahkemeden bir gün önce de, ayn›
gruplar, K›ﬂlahan Meydan›’nda yapt›klar›
eylemle tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istemiﬂlerdi.

‘Küresel sermayenin
ﬂantiyesi olmayaca¤›z’
Evlerinin y›k›lmas›na karﬂ› bir süredir
eylemler düzenleyen Kartal halk›, 10 Haziran’da yine meydanlardayd›. Kartal Meydan›'nda toplanarak bir aç›klama yapan gecekondu yoksullar›, “devlet oy zamanlar›nda kanalizasyon, do¤al gaz, telefon, yol,
su, elektrik gibi alt yap› yap›yor. Ama di¤er taraftan mahallemizi zenginlere peﬂkeﬂ çekmek için evlerimizi y›k›yor. Bu y›k›ma dur diyelim" dediler.
Temel Haklar Federasyonu’nun "Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” pankart› ile yoksullar›n yan›nda yerald›¤› eylemde, Baﬂ›büyük Güzelleﬂtirme ve Koruma Derne¤i, "Bizi Y›k›nt›lara Çad›ra Mahkum Ediyorlar”
pankart› açt›. Ayr›ca yoksullar, "Kuﬂatmaya ‹ﬂgale Ya¤maya Son, Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z, Evlerimiz Namusumuzdur Namusumuza Sahip Ç›kaca¤›z" ve “Küresel Sermayenin ﬁantiyesi Olmayaca¤›z” gibi pankart ve dövizlerle taleplerini, öfkelerini dile getirdiler. Eyleme yaklaﬂ›k 400 kiﬂi kat›ld›.
39
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Tekeller kölelik dayatıyor
işçi sınıfına yönelik saldırıların azgınlaştığı
Avrupa’da, tekeller fabrikaları “emeğin ucuz olduğu
ülkelere taşıma” tehdidiyle işçilere kölelik dayatıyor
Avrupa iﬂçi s›n›f›n›n son y›llarda
en fazla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sald›r›lar; esnek çal›ﬂma, çal›ﬂma saatlerinin art›r›lmas›, ücret düﬂürme,
sosyal hak gasb›, iﬂten atmalar vb.
Tekellerin tüm bu dayatmalar›nda, ele alaca¤›m›z gibi, sendikalar›n
radikal direniﬂten uzak yap›lar› cüret verirken, kulland›klar› en etkili
silahlar›n baﬂ›nda ise, “bu koﬂullar›
kabul etmezseniz, fabrikay› Do¤u
Avrupa’ya taﬂ›r›z” tehdidi geliyor.
Eme¤in ucuz oldu¤u yerlere fabrika taﬂ›ma tehditleri öyle bir boyut
kazand› ki, ﬂu günlerde Avrupa’n›n
en büyük otomotiv tekeli olan
Volkswagen’de 20 ila 30 bin iﬂçinin
iﬂten at›lmas› gündeme geldi.
Önce k›saca bu geliﬂme hakk›nda bilgi verelim.

“Ücretli Kölelik”ten
Resmi Köleli¤e
Volkswagen (VW) yönetimi, geçen hafta Alman bas›n›nda yeralan
demeçlerinde; “rekabet edemiyoruz” gerekçesini göstererek, planlar›n› aç›klad›lar. Söyledikleri ﬂu: Almanya’da üretim masraf› iﬂçi baﬂ›na bir saatte 55 Avro, rakiplerimiz
40 Avro ile üretiyor. Do¤u Avrupa’da bu rakam 10 Avro. Bu koﬂullarda rekabet gücümüzü koruyabilmek için iki seçenek var: Ya sendikayla hiçbir ücret art›r›m› olmadan
haftal›k çal›ﬂma sürelerini 28,8 saatten 35 saate ç›karma konusunda
anlaﬂ›l›r. Ya da üretimi baﬂka ülkelere kayd›rmak zorunda kalabiliriz.
Plan kapsam›nda 30 bine yak›n
VW iﬂçisinin iﬂten at›lmas›n› gündemine alan patronlar›n iste¤inin
kabul edilmesi, bir iﬂçinin bugüne
göre ayda 25 saat civar›nda ücretsiz
olarak patrona çal›ﬂmas› anlam›na
geliyor. Ald›klar› ücretin al›nterinin
zaten karﬂ›l›¤› olmad›¤›, kapitalizmin do¤as› gere¤i zaten biliniyor.

Asl›nda, hiçbir koﬂulda kâra
doymayan ve emek hareketinin geriledi¤i her dönemde sald›r›lar›n›
yo¤unlaﬂt›rarak daha azg›n bir sömürüyü dayatan tekellerin tipik bir
örne¤i olan VW, bundan 12 y›l önce
28.8 çal›ﬂma saatini uygulamaya
koydu¤unda gerekçe olarak “30 bin
kiﬂinin iﬂ güvenli¤ini sa¤lama” yalan›na baﬂvurmuﬂ ve ücretleri de
yüzde 20 düﬂürmüﬂtü. ﬁimdi daha
boyutlusunu dayat›yor.
‹ﬂçiler için kullan›lan genel bir
kavram vard›r, “ücretli köle”. Barbarl›kta, sömürüde köleci toplumdan, feodalizmden özde farks›zl›¤›n› anlat›r. Görüldü¤ü üzere tekeller
“ücretli köle” ile de yetinmiyor, resmen “ücretsiz köle” istiyorlar.

Tekellerin “Rekabet”
Sorunu Bitmez
VW patronunun “zarar ediyoruz,
rekabet gücümüz yokoldu” yalan›,
son y›llarda iﬂçi ç›karmalara, esnek
çal›ﬂt›rma ve çal›ﬂma saatlerinin art›r›lmas› gibi sald›r›lara baﬂvuran
bütün tekellerin ortak gerekçesi.
Birkaç örnek verelim:
Sosyal haklar› gasbeden ve haftal›k 40 saati, esnek çal›ﬂmay› dayatan Daimler-Chrysler (Mercedes)’in
o y›l›n ikinci çeyre¤indeki kâr› rekor düzeyde, 2 milyar 800 milyon
Avro oldu. Ayn› dayatmalarda bulunan Siemens ise, ayn› dönemdeki
kâr›n› yüzde 12,5 art›rd›. Yine zarar
ediyoruz diyerek binlerce iﬂçisini
kap› önüne koyan tekellerden;
BASF, Allianz, MAN, Deutsche
Bank karlar›n› yüzde yüzlerin de
üzerinde katlayanlardan sadece birkaç örnek oldu.
Tekeller için “rekabet” sorunu
hiçbir zaman bitmez. Onlar için “rekabet güçlerinin artmas›n›n” bir tek
sonucu vard›r. Emekçilere daha fazla sömürü dayat›lmas›.
40
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Do¤u Avrupa; Eme¤in
‹ktidar›ndan Ucuz Eme¤e
Bütün eksiklerine, hatalar›na
karﬂ›n emekçilere sosyal-ekonomik
büyük haklar tan›yan sosyalist sistemlerin y›k›lmas›n›n ard›ndan, Do¤u Avrupa ülkeleri, emperyalist tekeller için eme¤in en ucuz oldu¤u
ülkeler haline geldiler. Kazan›lm›ﬂ
bütün haklar›n› kaybeden emekçiler, adeta kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂt›r›lmaktad›r. O ülkelerin para de¤erlerindeki düﬂüﬂ de hesapland›¤›nda, Avrupa tekelleri için korkunç
bir kâr alan› demektir bu.
Burjuva ekonomistleri bu durumu “do¤al” gösterirler, tekellerin
eme¤in ucuz oldu¤u yere kaçmas›na onay verirler. ‹ktidarlar ise, bu
fabrikalar› çekmek için ucuz eme¤i
de yeterli görmeyerek çeﬂitli hukuki, yasal kolayl›klarla tekelleri ça¤›r›rlar. Tüm bu uygulamalar› ülkemizden biliyoruz. Do¤u Avrupa’da
daha pervas›z olarak sürmektedir.
Tekeller, -birçok ideolojik, ekonomik nedenle birlikte- sosyalist
sistemleri y›kmak için neden büyük
bir çaba harcad›lar, iﬂte size sonucu!
Eﬂitli¤in, adaletin, emekçilerin
insanca yaﬂama koﬂullar›na sahip
oldu¤u sistem y›k›l›p, yerine tüm
bunlar›n tersinin en azg›n biçimde
yaﬂand›¤› bir sistemi kurdular.
Bu arada; Do¤u Avrupa ülkelerinin iﬂçilerinin gerek Do¤u Avrupa’da gerekse de gittikleri Bat› Avrupa ülkelerinde ucuz emek “piyasas›”n› oluﬂturmalar›, bir baﬂka geliﬂmeyi de beraberinde getiriyor. S›n›f bilincinin, ideolojik bak›ﬂ›n geri
oldu¤u koﬂullarla birleﬂerek, Bat›
Avrupa emekçileri aras›nda ›rkç›l›¤›n geliﬂimi. S›n›f kardeﬂleri ile birleﬂerek bu kölelik koﬂullar›na mücadele yerine, düﬂmanlaﬂmalar› da
yine tekellerin iﬂine yar›yor.

Avrupa Birli¤i ve
Kölelik Dayatmas›
Tek tek fabrikalarda yaﬂanan sald›r›larla, Almanya’n›n Hartz IV örne¤inde oldu¤u gibi, emperyalist
devletlerin topyekün sald›r›lar› bir-

birinden ba¤›ms›z olmad›¤› gibi,
Avrupa Birli¤i’nin politikalar›ndan
da ba¤›ms›z de¤ildir. Aksine
AB’den güç almaktad›rlar.
Tekellerin iste¤i ile, AB’nin yaﬂama geçirmek istedi¤i düzen birbirine paraleldir. Daha do¤rusu, AB
tekellerin istedi¤i düzenin politikalar›n› yürütür. AB Anayasas›’n›,
Bolkestein Yönergesi olarak bilinen
yasay› hat›rlay›n. Avrupa’n›n “dünyan›n rekabet gücü en yüksek ekonomisi” olmas› gerekti¤i belirtiliyordu. Fransa ve Hollanda’da reddedilmesinin ard›ndan ﬂimdilik rafa
kald›r›lan Anayasa’da, sömürü düzeni kapitalizm d›ﬂ›nda tüm alternatifler de resmen “yasaklan›yor”du.
AB nezdindeki aldatma ﬂu: Birçok belgesinde nas›l bir ekonomik
düzen istedi¤ini aç›kça ortaya koyan AB, ayn› anda da “sosyal politikalardan” söz etmekte, sendikal
haklardan dem vurmaktad›r. Herﬂeyden önce “rekabet gücünün en

k›sa k›sa...
✖ ‘Kader’ de¤ilmiﬂ! Bal›kesir’de 17 madencinin öldü¤ü grizu patlamas›n›n, AKP’li Enerji Bakan› Hilmi Güler’in
madencilerin cesedi so¤umadan söyledi¤i gibi, “kader” olmad›¤› anlaﬂ›ld›. “Kusur yok”
diyen bakan›n ve madenin patronunun aksine, Cumhuriyet Savc›l›¤›, ilk incelemeleri ve
haz›rlanan raporlar sonucunda “kusur oldu¤u” sonucuna vard›. Savc›l›k “kusuru” mühendise yükleyerek patron yerine onu tutuklasa da, hiçbir iﬂ cinayetinin “kaza” olmad›¤›
bir kez daha görülmüﬂ oldu.

✖ Tuzla’da cinayet Tuzla

Tersaneleri’nde Desan iﬂçilerinin, sendikal
haklar ve çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin direniﬂlerine yönelik bask›lar sürerken, 19 Haziran’da bir iﬂçi daha iﬂ cinayetine kurban verildi. Türkter Tersanesi’nin taﬂeronu Tomay
Gemicilik’te çal›ﬂan ‹brahim Dursun, üzerine
saç düﬂmesi sonucunda hayat›n› kaybetti.

✖ Seyhan içisi kararl›
Haklar›n› istedikleri için iﬂten at›lan Adana

yüksekli¤i” ile, “sosyal politikalar”
birbirini reddeden ﬂeylerdir ve ikincisinin sadece gözboyamadan ibaret
oldu¤u bugün art›k daha nettir.

Uzlaﬂmac›l›¤›n Sonu Yok!
Peki “sosyal politikalar” olsa ne
olur; sömürü ortadan m› kalkar? Elbette hay›r. Sadece k›smi iyileﬂtirmeler ile emekçiler kendi iktidarlar›
için mücadeleden al›konur. ﬁimdi
bu bile çok görülmekte, sömürünün
en azg›n biçimleri dayat›lmaktad›r.
Tam da burada “peki sendikalar
ne için var?” sorusu gündeme gelmektedir. VW’deki gibi dayatmalar
nezdinde, ‘ça¤daﬂ sendikac›l›¤›n’
öncülerinin, s›n›f uzlaﬂmac›lar›n›n,
tarihsel ihanet belgesi olan ve bugün tekellerin delik deﬂik etti¤i sermaye ile “sosyal uzlaﬂma” anlay›ﬂ›n›n ne iﬂe yarad›¤›na bakal›m.
Mercedes iﬂçisi kazan›lm›ﬂ haklar›n›n yokedilmesi, “fabrikay› taﬂ›r›z” tehdidi ile daha fazla çal›ﬂma

Seyhan Belediyesi temizlik iﬂçileri, her Çarﬂamba günü ‹nönü Park›'nda yapt›klar› eylemi 21 Haziran günü de tekrarlad›lar. "‹ﬂçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" pankart› açan iﬂçiler
ad›na konuﬂan ‹dris Karaca, “45 gündür u¤rad›¤›m›z haks›zl›klar› hayk›r›yoruz. Ama
yetkililer ﬂu ana kadar kulaklar›n› kapatm›ﬂ
durumdalar” dedi. Eyleme, çocuklar ve aileleri de "Çocuklar Aç Babalar ‹ﬂsiz, Bu Zulüm
Ne Zaman Bitecek” dövizleriyle kat›ld›lar.
‹ﬂçiler eylemin ard›ndan, kendileri gibi iﬂten
ç›kar›lan Mensa iﬂçilerini ziyaret etmek için
D‹SK/TEKST‹L ﬁubesi'ne kadar yürüdüler ve
"Mensa ‹ﬂçisi Yaln›z De¤ildir" slogan› att›lar.

✖ Ek zam talebi KESK ‹stanbul ﬁubeler Platformu 15 Haziran’da Taksim
Gezi Park›'nda yapt›¤› eylemle, ek zam talebinde bulundu. AKP hükümetinin IMF güdümlü politikalarla kamu emekçilerini daha
da yoksullaﬂt›rd›¤›n›, ilk alt› ay için verilen
%2.5’lik zam›n ﬂimdiden may›s ay› itibariyle
%4.53 ç›kan enflasyonun alt›nda kald›¤›n›
söyleyen KESK üyeleri, "‹nsanca Yaﬂayacak
Ücret ‹stiyoruz, Yaﬂas›n Grev Yaﬂas›n Toplu
Sözleﬂme, Sefalet Ücreti De¤il Toplu Sözleﬂ41
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saati dayatmalar› karﬂ›s›nda geçen
y›l baﬂlad›¤› direniﬂ, IG Metall taraf›ndan sat›ld›. Anlaﬂma ile sendika,
%2,5’luk zamdan vazgeçti, çal›ﬂma
süreleri haftal›k 35 saatten 40’a ç›kar›ld›. Karﬂ›l›¤›nda ise, sadece
2012 y›l›na kadar 6 bin iﬂçi için “iﬂ
güvencesi” al›nd›. Patron 20 bin iﬂçiyi ç›karmakla tehdit ediyordu.
IG Metall benzeri dayatmalar›n
yap›ld›¤› Siemens’te direniﬂsiz yapt› pazarl›¤› ve çal›ﬂma saatleri art›r›ld›. Bu sat›ﬂ yap›l›rken IG Metall
bürokratlar› “bunun bir istisna olmas›n›” istiyorlard›. Oysa birkaç ay
sonra Mersedes’te ayn› “istisna” yinelendi. ﬁimdi yine IG Metall’in örgütlü oldu¤u Volkswagen aktard›¤›m›z kölelik dayatmas›n› yapabildi.
IG Metall bir örnektir. Militan,
s›n›f mücadelesini esas almayan bütün Avrupa sendikalar› benzeri durumdad›r ve patronlar›n güç ald›klar› temel noktalar›n baﬂ›nda da bu
sendikac›l›k anlay›ﬂ› geliyor.

me, Maaﬂlar›m›za Ek Zam Talep Ediyoruz"
dövizleri taﬂ›d›lar.

✖ BOTAﬁ iﬂ b›rakt› Petrol‹ﬂ üyesi BOTAﬁ iﬂçileri, önceki hafta yapt›klar› iﬂ b›rakma eyleminin ard›ndan 20 Haziran
günü de Türkiye genelinde iki saat iﬂ b›rakt›lar. ‹ki bin iﬂçinin kat›ld›¤› eyleme iliﬂkin yap›lan aç›klamada; “çal›ﬂanlar aras›nda ayr›mc›l›k yap›lmamas›, yönetimin vaatlerini
yerine getirmesi, ücret dengesizli¤inin giderilmesi gibi talepler dile getirildi.

✖ ‘Adalet’ istiyoruz BES
üyesi yarg› emekçileri, Adalet Bakanl›¤›n’ca
TBMM’ye sunulan hâkim ve savc›lar›n maaﬂlar›na art›ﬂ öngören yasa tasar›s›na kendilerinin de dâhil edilmesi istemiyle 21 Haziran
günü Adalet Saray›’ndan TBMM’ye kadar yürüdü. “Ek Zam Hakk›m›z Söke Söke Al›r›z,
IMF’ye De¤il Emekçiye Bütçe” sloganlar› at›lan yürüyüﬂün ard›ndan bir aç›klama yapan
2 No’lu ﬁube Baﬂkan› Cemal Y›ld›r›m, yarg›da çal›ﬂanlar›n›n çok düﬂük ücretlerle, zor
koﬂullarda yaﬂamaya zorland›¤›n› belirtti.

Mültecilik Emperyalizmin Eseri
BM Mülteciler Yüksek Komiserli¤i'nin rakamlar›na göre, dünya
üzerindeki mülteci say›s› 2005 sonunda 8.4 milyon. BM, son beﬂ y›ld›r azald›¤›n› iddia ediyor.
Peki nas›l olmuﬂ; mültecili¤i ortaya ç›karan koﬂullar m› de¤iﬂmiﬂ?
Zulüm, yoksulluk, açl›k m› azalm›ﬂ? Tam tersine emperyalizmin
küreselleﬂme politikalar›n›n tüm bu
tabloyu daha da a¤›rlaﬂt›rd›¤› bir
çok veriyle ortada.
19 Haziran; “Mülteciler Günü”.
Peki kim yaratt› mültecili¤i?
Emperyalist politikalar›n siyasi,
ekonomik, askeri sonuçlar›. Destekledi¤i faﬂist diktatörlüklerin zulmü,
dünyan›n dört bir yan›n› sömürü
a¤›na kat›p, sömürgelerin bütün
zenginliklerini ya¤malamas›.
Son y›llarda ise, yaratt›klar› bu
tablonun sorumlulu¤undan kaçarak,
yo¤un bir ﬂekilde bask›lar› yo¤unlaﬂt›rd›lar, vahﬂet derecesinde politikalara baﬂvuruyorlar. Mülteci gemileri uçaklarla bombalan›p bat›r›l›yor, aç›k denizlerde bo¤ulmalar›
izleniyor, BM yasalar› hiçe say›larak yo¤un bir s›n›rd›ﬂ› uygulamas›na baﬂvuruluyor, mülteci kamplar›
tam bir zulüm kamplar›na dönüﬂtürülüyor, s›n›ra duvarlar örülüp askeri birlikler y›¤›l›yor... Bizim gibi ülkelerde ise, mültecilik diye bir statü
gerçekte fiilen yoktur. Çeﬂitli amaçlarla kullanabilece¤i unsurlar d›ﬂ›nda kimseye bu hakk› tan›m›yor.
*
‹sviçre’nin mülteci yasalar›n›n
sertleﬂtirilmesi Bern kentinde 10

bin kiﬂi taraf›ndan protesto edildi.
19 Haziran’da düzenlenen eyleme
mülteci organizasyonlar›, sendikalar, sol partiler kat›l›rken, ç›kar›lmak istenen yasan›n ›rkç›, faﬂist ve
ve yabanc› düﬂman› oldu¤u kaydedildi. ‹sviçre Cephe taraftarlar› da
yürüyüﬂe Cephe pankart›, bayraklar
ve faﬂizmi, ›rkç›l›¤›, emperyalizmi
protesto eden sloganlarla kat›ld›lar.
Cepheliler ve anti-faﬂist gruplar,
Türkiye’ye iade edilmek üzere tutuklanan Erdo¤an Elmas'› da Liestal
Hapishanesi’nde ziyaret ettiler.
Avrupa’n›n birçok ülkesinde oldu¤u gibi, ‹sviçre’de de yasalar›n
mültecili¤i zorlaﬂt›rmas› binlerce
insan “illegal” olarak yaﬂ›yor.
Belçika’da da “ka¤›ts›zlar” olarak tan›mlanan, mültecilik statüsü
bulunmayanlar meydanlardayd›.
Ka¤›ts›zlarla Dayan›ﬂma Partisi’nin
öncülü¤ünde düzenlenen eyleme
onbinlerce kiﬂi kat›ld›. Bu eylemde
de Cepheliler yerlerini al›rken, “ka¤›ts›zlar› eylemleri” Belçika genelinde 32 kilise, 1 cami ve 1 üniversite kampüsünde iﬂgallerle sürüyor.
‹ngiltere’de ise, göçmenler açl›k
grevindeler. Yeni anti-terör yasalar›,
göçmen yasalar›ndaki k›s›tlamalar›
protesto eden, dünyan›n dört bir yan›ndan gelmiﬂ insanlar, insanl›k d›ﬂ›
koﬂullardaki kamplarda tutuluyorlar. Bugüne kadar bu kamplarda 12
kiﬂi koﬂullara dayanamayarak intihar etti. Campsfield Mülteci Kamp›’nda 14 Haziran’da 80 kiﬂiyle
baﬂlayan açl›k grevinde say› 120’ye
yükselirken, eylem sürüyor.

BM ‘Bar›ﬂ’ Katliam›

tik” olmas› için militanlara karﬂ› yap›ld›¤› iddia edilen bir operasyonda Kazana Köyü’nde
katliam yap›ld›. Kad›n çocuk hiçbir uyar›
yapmadan sivillere ataﬂ açan BM güçleri en
az 30 kiﬂiyi katletti. Bir TV kanal› tüm bu görüntüleri yay›nlamas›na karﬂ›n, BM’ye ba¤l› güya sivillerin haklar›n› savunmakla görevliMonuc, köyde militanlar›n ve birkaç beyni y›kanm›ﬂ militan destekçisinin bulundu¤unu
söyleyerek BM’yi aklamaya çal›ﬂt›.

BM Bar›ﬂ Gücü ad›yla müdahale edilen
tüm ülkelerde emperyalistlerin ç›karlar› korunmuﬂtur. BM güçleri ayn› zamanda o ülkelerde halklara zulmediyor, katlediyor.
Bunun bir örne¤i Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nde ortaya ç›kt›. ‹ç savaﬂ›n yaﬂand›¤› ülkede, BM güçleri ile ordu taraf›ndan temmuz ay›ndaki seçimlerin “demokra-
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Nepal’de Anlaﬂma
Yüzbinlerin
soka¤a dökülmesinin ard›ndan,
Kral’›n “demokrasiye geçme”
sözü verdi¤i Nepal’de, bir süre
önce kurulan hükümet,
Nepal
Komünist Partisi (Maoist) gerillalar› ile anlaﬂma yapt›. NKP(M) Lideri Prachanda ile baﬂbakan aras›nda
yap›lan görüﬂmelerin ard›ndan yap›lan aç›klamada, anlaﬂma çerçevesi ﬂu ﬂekilde duyuruldu:
Geçiçi bir hükümet kurulacak.
Kurucu meclis oluﬂturularak yeni
bir anayasa haz›rlanacak. Gerilla bu
süre içinde da¤›t›lmayacak ancak
NKP(M) denetimindeki ülkenin
yüzde 80’e yak›n bölümünü yöneten Halk Hükümetleri fesh edilecek.
1996’dan bu yana Halk Savaﬂ›
yürüten NKP(M) lideri Prachanda,
bu anlaﬂman›n “tarihi bir karar oldu¤u ve ülkeyi yeni bir yola soktu¤u” de¤erlendirmesinde bulundu.

Tamil Halk›n›n Savaﬂ›
Emperyalistlerin iﬂbirlikçisi Sri
Lanka devleti katliamlar›na bir yenisini ekledi. Sri Lanka ordusu ile
Tamiller’in ba¤›ms›zl›¤› için savaﬂan Tamil Elam Kurtuluﬂ Kaplanlar› (LTTE) aras›nda 18 Haziran’da
ç›kan çat›ﬂman›n ard›ndan, askerler
acz içinde sivil halka sald›rd›. Kiliseye girerek içeridekileri kurﬂunlayan ordu güçleri, 46 yaﬂ›nda bir kad›n› katlederken 44 kiﬂi yaraland›.
Ayr›ca 25 bal›kç› kulübesinin yak›ld›¤i Mannar Sahilleri’nde 4 denizci
de katledildi. Askerler kiliseye el
bombas› da att›lar.
Hükümet taraf›ndan yap›lan resmi aç›klamada 6 sivilin öldü¤ü kabul edilirken, “iki ateﬂ aras›nda kald›lar” denildi. Hükümet, denizde ve
karada yaﬂanan çat›ﬂmalarda 30 gerillan›n, 15 askerin öldü¤ünü, orduya ait 3 geminin batt›¤›n› ve 8 Tamil
teknesini bat›rd›klar›n› duyurdu.

IRAK
AFGAN‹STAN

Katliam ve itiraf

‹ﬂgal güçleri Irak’ta yeni katliamniﬂle ad›n› yazd›rd› tarihe.
lara imza atmaya devam ediyor. ABD
Ve ﬂimdi, ABD’nin Irak’taki biaskerlerinin 20 Haziran’da Bakurinci dereceden sorumlu kiﬂisi, Irak’›
ba’da bir köye düzenledi¤i operaskendilerinin ya da iﬂbirlikçi hükümeyonda biri çocuk 13 sivil katledildi. 3
tin de¤il, direniﬂçilerin yönetti¤ini itikiﬂi hava bombard›man› ile katlediraf etmek zorunda kal›yor.
lirken, 10 kiﬂi de bombard›man›n arABD Büyükelçisi Halilzad tarad›ndan ayn› eve düzenlenen operasf›ndan Beyaz Saray’a gönderilen rayonda kurﬂuna dizildiler. As›l büyük
por bas›na yans›d›. Raporda, yaratt›kkatliamlar ise, direniﬂin güçlü oldu¤u
lar› ülkenin iki yüzü vard›. Birincisi,
Ramadi’de planlan›yor.
y›kt›klar› laik düzeninin yerine ülkeZerkavi’nin ölümü ile yaratt›¤›n›
de ﬂeriat uygulamalar›n›n giderek artdüﬂündü¤ü “psikolojik” havay› det›¤› yönündeki tespitler ve verilen ör¤erlendirmeye çal›ﬂan iﬂgalciler ve
nekler. ‹kincisi ise, hükümetin hiçbir
iﬂbirlikçi Irak ordusu, Ramadi’de yeotoritesinin bulunmad›¤›, ülkeyi direni bir Felluce yaratmak için onbinlerniﬂçilerin yönetti¤i.
ce asker, uçak ve z›rhl› araçlarla kenHer ikisi de iﬂgalcilerin mutlak
ti kuﬂatm›ﬂ durumda. Halk›n soka¤a
baﬂar›s›zl›¤›n›n kan›tlar›. Bu yüzden,
ç›kamad›¤› belirtilirken, iﬂgalciler
müttefikleri de birer birer askerlerini
operasyonlar öncesi, halka “kenti
çekmeye devam ediyorlar. Japonya
terk edin” ça¤r›s› yapt›lar.
da ‹spanya’dan sonra Irak’tan kaçak
Bir kent kuﬂat›l›yor, kentteki halABD müttefiklerine ekleniyor.
ka “ç›k›n buradan” deniliyor, kalanlar
‹ﬂgalcinin baﬂar›s›zl›¤› sadece
kimyasal silah dahil emperyalist orIrak’ta m›? Hay›r! Medyan›n sansürdunun tüm gücü kullan›larak katlediledi¤i Afganistan’da da iﬂgalci “çuliyor; bir de bu uygulama ile kent
vallam›ﬂ” durumda. Çok fazla veriye
dünyaya kapat›l›yor ve katliamlar›
gerek yok. Amerikan iﬂgal ordusunun
dünyan›n duymas› engelleniyor.
kendi rakamlar›na göre; sadece son
Felluce’de yap›lan buydu.
üç ayda, ABD ordusunun AfganisAncak Felluce’nin bir de öteki yütan’da Taliban güçlerine karﬂ› düzenzü vard›. Bu vahﬂete karﬂ› en görledi¤i hava sald›r›s›, 340. Aç›k bir sakemli direniﬂi sergiledi. Sokak sokak,
vaﬂt›r bunun anlam›. Ayn› dönemde
ev ev çat›ﬂt›lar,
Irak’ta düzenled i r e n d i l e r.
nen hava sald›Kimyasal silah
r›lar›n›n say›s›
kullan›ld›¤› daise 160.
ha sonra res2001 y›l›nmen netleﬂti.
dan bu yana
Buna ra¤men
dünyan›n büyaﬂanan diretün emperyaniﬂ, kent kuﬂatlistleri ve Türmalar› ve katlikiye gibi iﬂbirAB-ABD zirvesi için Viyana’ya giden Bush, binlerce likçileri da¤ taﬂ
amlar›n direnikiﬂinin protestolar› ile karﬂ›land›. Ö¤renciler, devﬂi k›rmada aciz
b o m b a l › y o r,
rimci, sol gruplar, sendikalar taraf›ndan yap›lan
kald›¤›n› gösköyleri yak›p
terdi.
büyük gösteride onbinler ''Bush Evine Dön'' sloy›k›yor ancak
ganlar›n› att›lar. Cepheliler de gösterilerde yerini
‹ﬂte bu neAfganistan halal›rken, ayr›ca zirvenin yap›ld›¤› 20 Haziran önce- k›n› yenemidenle Felluce;
iﬂgalcinin katyor.
sinde Viyana’n›n 15 ayr› bölgesine ‘DHKC’ imzal›
liam›ndan daha
‘Bush Go Home’ pankartlar› ast›lar, ‘Emperyalizm
Ç›plak gerön planda direçek budur.
De¤il Halklar Kazanacak’ kuﬂlamalar› yapt›lar.
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‹SRA‹L VURUYOR
‹ZLEMEK SUÇTUR!
‹srail ordusu önceki hafta
düzenledi¤i hava sald›r›lar›nda,
çocuk kad›n demeden çok say›da silahs›z, savunmas›z sivil Filistinli’yi katletmiﬂti.
Emperyalist-siyonist terörün yöntemidir; vuruyor, izliyor, sessizli¤i görünce çok daha
vahﬂi bir ﬂekilde sürdürüyor.
Sald›r›lar›n silahl› gruplar› da
aﬂarak tüm halka yönelmeye
baﬂlad›¤›, iﬂgalin vahﬂetle sürdürüldü¤ü ve BM’de tan›nan
bir liderin, Arafat’›n karargah›nda kuﬂat›ld›¤› süreç böyle
baﬂlat›lm›ﬂt›.
Yine katlediyor. Gazze’nin
Cebeliye Mülteci Kamp›’na 21
Haziran günü düzenledi¤i hava
sald›r›s›nda 3 çocu¤u katleden
‹srail, ertesi günü de yine bir
baﬂka hava sald›r›s›nda çocuklar› hedef ald›. Tüm bu sald›r›larda “hedefimiz falanca grubun militanlar›yd›” aç›klamas›
yapan ‹srail’e elbette göstermelik aç›klamalar d›ﬂ›nda AB’den,
iﬂbirlikçi Arap rejimlerinden
herhangi bir tepki gelmezken,
ABD deste¤ini aleni sürdürüyor. As›l düﬂündürücü olan;
dünyan›n sol, demokratik güçlerinin gerekti¤i düzeyde güçlü
bir ﬂekilde Filistin’in yan›nda
saf tuttu¤unu ortaya koyan bir
pratikten uzak durmas›...

Devrim ﬂehitleri üzerinden
istismarc›l›k!
Kendilerine “78’liler” ad›n› veren grup, bir süredir, çeﬂitli siyasi
hareketlerin ﬂehit düﬂmüﬂ önder,
militan kadrolar› üzerinden “siyaset” yapmaya giriﬂti.
Bu y›lg›nlar tak›m›, önce K›z›ldere ﬂehitlerimizden Saffet Alp, ard›ndan MLSPB önder kadrolar›ndan Tamer Arda ve Atilla Ermutlu
ve sonra da TKP/ML önderi ‹brahim Kaypakkaya için, dosyalar›n›n
aç›lmas› do¤rultusunda baﬂvuruda
bulunmuﬂlar.
Y›lg›nlar, dönekler tak›m›na soruyoruz: Kime sordunuz? Kimden
izin ald›n›z? Ad› geçen ﬂehitler,
“kimsesizler mezarl›¤›na gömülmüﬂ”, sahipsiz insanlar de¤ildir.
Tersine, onlar›n mücadelesini sürdürmek için devrimcilerin onlarca
y›ld›r bedeller ödedi¤i, bir bayrak
gibi ellerinde taﬂ›d›klar› önder kadrolard›r.
Kendilerine “78’liler” diyen bu
grup, devrimcilerin de¤erleri ve
ödedikleri bedeller üzerinden siyaset yapmaya çal›ﬂ›yor. Buna izin verilemez.
Biz daha bu s›fatla ortaya ç›kt›klar›nda onlar›n ne olduklar›n› ve NE
OLMADIKLARINI baﬂtan ortaya
koyduk. Fakat solun büyük bir bölümü onlar› meﬂrulaﬂt›rd›, hatta
meﬂrulaﬂt›rman›n ötesinde onlara
büyük misyonlar yükleyenler oldu... ﬁimdi istismar peﬂinde, rant
peﬂinde koﬂan bir grup olduklar›
herkes aç›s›ndan daha aç›k hale geldi. Faydac›l›k, grupçuluk iﬂte böyle
bir istismara zemin açm›ﬂt›r.
Yürüyüﬂ’ün 25. Aral›k 2005 tarihli say›s›ndaki “68’lilik, 78’lilik;
Bir Rant Arac›” baﬂl›kl› yaz›y›
okuyanlar için, bu geliﬂmeler daha o
zamandan iﬂaret edilmiﬂtir.
Daha ilk ortaya ç›k›ﬂlar›, Türkiye soluna karﬂ› bir “yads›ma”yd›.
Çünkü kendi y›lg›nl›klar›n›, dönekliklerini meﬂrulaﬂt›rmak için,

78’den bu yana hiç kesintisiz mücadele edenleri yok saymal›yd›lar.
Bu hesapla, kulland›klar› söyleme bak›l›rsa, sanki 12 Eylül’e karﬂ›
20 y›ld›r bu ülkede hiçbir ﬂey yap›lmam›ﬂ da 12 Eylül’e karﬂ› mücadele, bu vatandaﬂlar›n siyaset sahnesine arz-› endam etmesiyle baﬂl›yordu. Bu kesimin sözcüsü olarak ortada dolaﬂan kiﬂi, geçen hafta Su
TV’de konuﬂuyor ve aynen ﬂöyle
diyordu yine: “12 Eylül’le hesaplaﬂma fikri 78’lilere aittir.”
Utanmazl›k, baﬂka bir ﬂey de¤il.
Bu saçmal›klar›n sahipleri, solun
baz› kesimleri taraf›ndan öyle sahiplenildiler ki, 12 Eylül’e karﬂ›
mücadelenin “öncüsü” olarak kutsanan bu grubun sözcülerinin “vallahi de billahi de hesap sormak, intikam almak gibi bir düﬂüncemiz
yok” türünden sözleri bile görmezden geliniyordu. Bu sözleri kim niye söyler, niye egemen s›n›flara
böyle bir güvence vermek zorunda
hisseder kendini, bunlar da sorulmad› pek.
Büyük misyonlar yükleyenlerin
ucubelikleri bir yana, büyük bir ço¤unluk da “Demokratik mücadele
veren bir güç olarak görüyoruz”
deyip geçti. Bu meﬂrulaﬂt›rmada,
demokratik mücadeleyi, y›lg›nlar›n, döneklerin, hiçbir risk almak,
bedel ödemek istemeyenlerin, düzenle çat›ﬂmadan kaçanlar›n ve44
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rece¤i bir mücadele olarak gören
çarp›k bak›ﬂ aç›s›n›n da pay› vard›r.
Halbuki biraz dikkatli
bakan bunlar›n 12 Eylül
karﬂ›tl›¤›n›n “biz çok
ma¤dur edildik, evlenmemiz bile yasakland›” s›zlanmas›ndan öteye geçmedi¤ini, bu iﬂin baﬂ›n›
çekenlerin dertlerinin düzene kabul edilmek oldu¤unu görürdü. Aç›k aç›k
“Bat›’n›n geliﬂmesinde
68 kadrolar›yla bat› burjuvazisinin uzlaﬂmas›n›n
pay› vard›r” deyip, ey
oligarﬂi, niye bizimle uzlaﬂm›yorsunuz, niye bizi
de¤erlendirmiyorsunuz”
diye s›zlanmaktayd›lar.
ﬁimdi yapt›klar›, bu söylemlerin
devam›d›r. Devrimci hareketin önderleri üzerinden ve tabii kendi karakterlerine ve zihniyetlerine uygun
olarak “ma¤dur” edebiyat› yap›yorlar.
Bizim bu eleﬂtirlerimizin arkas›nda sol muhtemelen “çok baﬂka”
sebepler keﬂfetti! Halbuki bu konuda kimsenin yorum, spekülasyon
yapmas›na gerek yoktu. Biz yazaca¤›m›z›, niye eleﬂtirdi¤imizi aç›kça
yazm›ﬂt›k.
Bizim itiraz etti¤imiz dönekli¤in, y›lg›nl›¤›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›yd›. Ve dönekli¤in, y›lg›nl›¤›n hiçbir
siyasi hareket için farkl› bir anlam›
olmasa gerekti.
Su TV’deki röportajda, sunucu
Necdet Saraç’›n “78’liler bir siyasi
hareket olacak m›?” sorusuna kap›y› aç›k b›rakan, “olabiliriz” diyen
bir cevap veriyordu 78’lilerin temsilcisi.
Kap›y› aç›k b›rakmas›nda yarar
vard› tabii; çünkü esas gözlerini
diktikleri daha önce de defalarca
söyledikleri gibi, düzenin kap›s›yd›. Hatta bu kap› düzenin parlamentosunun kap›s› olursa daha da iyiydi. Kimbilir belki de “bak›n bize
düzenin kap›lar›n› açmazsan›z biz
de siyasi hareket kurar›z ha...” m›
demek istiyordu acaba? Ama oligarﬂi karﬂ›s›ndakilerin kim oldu¤unu

biliyor. Karﬂ›s›ndakinin örgütlerinden, mücadeleden kaçm›ﬂ y›lg›nlar
oldu¤unu bilmesi için özel analiz
yapmas›na gerek yok.
Yaz›k ki, solun büyük bir bölümü, y›lg›nl›¤›, dönekli¤i meﬂrulaﬂt›rmak isteyenlerin bu niteli¤ini göremedi. Bizzat kendi önderlerini istismar etmeye kalk›ﬂ›ncaya kadar
bu kesimin mücadeleye, devrimci
de¤erlere verece¤i zararlar›n fark›na varamad›.
Geç de olsa, herkes bunu görmelidir art›k. Y›lg›n da olsa, yorgun da
olsa, herkes, haklar ve özgürlükler
mücadelesinin bir yerlerinde yeralabilir. Fakat kendilerine “78’liler”
ad›n› verenlerin ortaya ç›k›ﬂ›n›n
böyle olmad›¤› aç›kt›r. Onlar düpedüz y›lg›nl›¤›n, kaçk›nl›¤›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›, yani kendi konumlar›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas› amac›yla ortaya ç›kt›lar. Sol’dan beklediklerinin de ötesinde yüz bulunca, biraz
daha cesaretlenip, devrimin önderleri üzerinden istismar› sürdürmeye
yelteniyorlar. O kadar “cüretli”ler
ki, siyasi hareketlerin önderleri üzerinden siyaset yaparken, onlara sorma gere¤i bile duymuyorlar. Hatta
baz› siyasi hareketlerin uyar›lar›n›
bile kaale alm›yorlar.
ﬁimdi bu nokta, solun onlara
“dur” demesi gereken noktad›r.
‘78’lileri tüm devrimci, demokrat
kamuoyunun, halk›m›z›n önünde
uyar›yoruz.
Devrimin önder kadrolar›n› halka “ma¤durluk” edebiyat›yla sunmaya kalkan, haddini aﬂm›ﬂ olur ve
karﬂ›l›¤›n› da görür. “Geçmiﬂiniz”
size ﬂehitler üzerinde hiçbir hak
vermez. Hele istismara giriﬂmeniz,
hiçbir biçimde kabul edilemez.
Ellerinizi devrimci hareketin ﬂehitlerinin, önderlerinin üzerinden
çekin. Onlar›n bir rant malzemesi,
siyasi istismar arac› yap›lmas›na
devrimci hareketin seyirci kalmayaca¤›n› bilecek kadar bu hareketlerin
içinde oldunuz. E¤er ﬂehitlere karﬂ›
bir nebze olsun vefa duygunuz varsa halâ, halâ biraz sayg›n›z varsa,
yapman›z gereken sadece budur.

‘Kimyongür’ün özgürlü¤ü, tüm
yurttaﬂlar›n özgürlü¤ü sorunudur’
Belçika’da, Knokke Davas› ve
Bahar Kimyongür’ün komployla tutuklanmas›na karﬂ›, Belçikal› demokratik çevrelerin mücadelesi aral›ks›z sürüyor.
Belçika’n›n Le Soir Gazetesi’nde
13 Haziran günü Hollanda’da tutuklu bulunan DHKC Enformasyon Bürosu çal›ﬂan› Bahar Kimyongür’e
iliﬂkin “‹fade ve örgütlenme özgürlü¤ü ad›na Bahar Kimyongür’e
destek veriyoruz” baﬂl›kl› bir aç›klama daha yay›nland›.
50’yi aﬂk›n ö¤retim üyesi, sanatç›, hakim, gazeteci, milletvekili, hukukçu, ayr›ca Belçika’da bulunan
çeﬂitli az›nl›klar›n demokratik kuruluﬂlar›, çeﬂitli ülkelerdeki siyasi hareketlerin temsilcilikleri, Belçika
Emek Partisi, Ö¤renciler Federasyonu ve yerel demokratik kuruluﬂlar
taraf›ndan imzalanan aç›klamada
Kimyongör’ün özgürlü¤ü sorununun “Tüm yurttaﬂlar›n ifade ve örgütlenme özgürlü¤ü sorunu” oldu¤u
belirtilerek, 28 Haziran’da saat
17.30’da Türkiye Konsoloslu¤u
önünde yap›lacak gösteriye kat›l›m
ça¤r›s› yap›ld›.
Ayr›ca Yeﬂiller Partisi de bu eyleme kat›l›m ça¤r›s›nda bulundu.
Liege kentinde de 30 Haziran’da
Kimyongür'e destek için bir kültürel
etkinlik gerçekleﬂtirilecek.

sorular üzerine uzun uzun demagojiler yapan Adalet Bakan›, Bahar
Kimyongür’ün eﬂi Deniz Kimyongör’ün sordu¤u iki soru karﬂ›s›nda
bocalad›. Çünkü bunlar demagoji
yapabilece¤i sorular de¤ildi.
Kimyongür, birinci olarak, "Sosyalist Parti’deki Türk adaylar›n›n
ço¤unun daha çok sa¤c› oldu¤unu,
bu çeliﬂki hakk›nda ne düﬂündü¤ünü” sordu. S›rf Türkler’in oyunu almak için Sosyalist Parti listesinden
MHP kökenlileri gösterecek kadar
ilkesiz bir politikan›n nesini, nas›l
savunabilecekti Onkelinx?
Deniz Kimyongür, ikinci olarak,
Adalet Bakan›’na “Bahar, bir Belçika vatandaﬂ› oldu¤una göre, hükümetiniz neden hiç bir giriﬂimde bulunmuyor?" sorusunu yöneltti.
Laurette Onkelinx, her zamanki
demagojilerini tekrarlarken, bu arada gazeteci Erdem Resne de sözalarak Belçika Devleti’nin Kimyongür’e neden sahip ç›kmad›¤›n›” sordu. Onkelinx art›k söyleyecek bir
ﬂey bulamaman›n s›k›nt›s›yla sesini
yükselterek "Bu konuyu art›k konuﬂmak istemedi¤ini" belirtti. Kimyongür’ün tutuklanmas›n›n HollandaBelçika iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂti¤i art›k alenen ortadayken, ne konuﬂabilecekti ki zaten.

Senatörlerden Ziyaret
Onkelinx’in “zor anlar›”
Belçika’n›n Sosyalist Partili Adalet Bakan› Laurette Onkelinx, yaklaﬂan yerel seçimler nedeniyle, Brüksel’de Türkler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› Schaerbeek bölgesinde bir toplant›ya kat›ld›.
Onkelinx 17 Haziran’da Belçika
Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i’nde
halka aç›k olarak düzenlenen toplant›da, 10 Türk aday›n tan›t›m›n› yap›p
“programlar›n›” aç›klamas›n›n ard›ndan s›ra dinleyicilerin sorular›na
geldi.
Ermeni konusu ve Fehriye Erdal’a iliﬂkin ﬂovenist kesimden gelen
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Hollanda’da tutuklu bulunan ve
Türkiye taraf›ndan iadesi istenen
Kimyongür’ün mahkemesi 4 Temmuz’da Den Haag’da görülecek.
Duruﬂma öncesi, Sosyalist Parti
Senatörleri Pierre Galand, Jean Cornil ve Yeﬂiller Partisi Senatörü Josy
Dubie Kimyongür’ü Dordrecht Hapishanesi’nde ziyaret ederek ﬂu aç›klamay› yapt›lar: “Halen iﬂkence uygulayan bir ülke olan Türkiye’ye iade
tehlikesi bulunan bir vatandaﬂ›m›za
deste¤imizi göstermek için bu ziyareti gerçekleﬂtirdik... Kimyongür’ün
Türkiye’ye iadesini engellemek için
faaliyetlerimizi sürdürece¤iz.”

Adana Yürüyüﬂ - P›nar'la
beraber Temel Haklar'dan ç›kt›ktan sonra Direniﬂ Evi'ne do¤ru
ilerliyoruz. P›nar, ﬁenay Hano¤lu'nun k›z›. Onu görünce akl›ma
hemen annesinin cenaze törenindeki foto¤raf› geliyor. P›nar katafalk›n üzerinde yatan annesine
bak›yor. Kim bilir hangi duygular içinde o minik yüre¤i.
P›nar TAYAD'l› Ailelerimizle birlikte gelmiﬂti. Ama biz onlardan önce farkettirmeden ayr›l›p Direniﬂ
Evi’ne yol ald›k. Yolda P›nar'a “Armutlu'ya benziyor mu, buralar?” diye sordu¤umda, “Pek benzemiyor,
ama senin ne sordu¤unu
tahmin ediyorum. Evet,
yoksulluk ve direniﬂ
aç›s›ndan benziyor"
diye cevapl›yor. Sonra
Gülcan'›n k›zlar›ndan
bahsediyorum. "Ben onlar›n ortas›nday›m. Birisi benden büyük, di¤eri küçük" diyor.
Direniﬂ Evi'ne yaklaﬂ›yoruz. Soka¤› döndü¤ümüzde karﬂ›m›zda iki
katl›, bordo renkli ev duruyor. ﬁenay Abla’n›n Armutlu'daki evi, Gülcan'›n ﬁakirpaﬂa'daki evi oluyor.
Ayn› havay› soluyor insanlar. Sonra
Yaﬂatmak ‹çin Öldüler kitab›nda
Bilgesu Erenus'un ﬁenay için söyledikleri akl›ma geliyor. T›pk› bugünü
anlat›yor;
"Bak güzel k›z›n yan›nda ﬁenay.
Benim kimsem yok diyordun ya,
binlerce insan d›ﬂar›da seni bekliyor. Senin evine “ölüm evi” diyorlar. Ne aptalca, ne kadar s›¤ ve
mant›ks›z oysa. Ben buraday›m, sizleri görüyorum. Ne yaﬂad›klar›n›z›
biliyorum. ‹nsanl›k okulunun ö¤retmenleri ve ö¤rencilerisiniz siz. Bu,
bir Bat›l›n›n asla anlamayaca¤› bir
ﬂey. Bizim topraklar›m›zda bir turist
gibi yaﬂayan insanlar›n da, kendi
insanlar›m›z›n da anlamas› zor. Onlar hep kendilerini düﬂünmeyi ö¤reniyorlar, siz tam tersini. Tekellerin
dünyas›, insanlara kendilerinden
baﬂka hiçbir ﬂey düﬂünmemelerini,

üç k›z
iki ana

P›nar'›n çocuk yüre¤i direniﬂçilerin hücreleri eridikçe büyüdü. Annesinin ölüme do¤ru gidiﬂini an ve
an gördü. Bir çocuk için belki de
hayat›ndaki en zor anlard›r. Annesi
ölüme giderken onu sayg›yla izlemek. Annesini anlamaya çal›ﬂmak.
Annesinin neden öldü¤ünü bilse de
zaptedemedi¤i ana sevgisinin
büyüklü¤ünü yaﬂamas›.
P›nar yan›mda gözlerini eve dikmiﬂ
seyrediyor. Bir an
Armutlu'yu annesini düﬂünüyor.
Annesi gözlerinin
önüne
geliyor.
Duygulan›yor. Evin
önünde bizi karﬂ›layanlara P›nar'› tan›tt›ktan sonra beraber aﬂa¤›
kat› geziyoruz. Giriﬂte misafirlerin karﬂ›land›¤› yer ve devam›nda büyük bir salon, salonda bir pano.
Panoda Gülcan'›n k›zlar›
ile çektirdi¤i foto¤raftan
yap›lm›ﬂ olan afiﬂi var.

paylaﬂmamalar›n›, hem de bebekliklerinden baﬂlayarak ö¤retiyor. Siz insanlar›n özünde olan paylaﬂ›mc›
genleri su yüzüne ç›kar›yor, sorgulat›yorsunuz.
*
Bencil olmayan, olmamay› ö¤reten ﬁenay'›m. Ne mutlu bana, size
dokundum. Dokundu¤um sevginiz,
yürekleriniz ne kadar da büyük! Yitirilen de¤erleri s›ms›cak koruyan
düﬂünceleriniz ve yaﬂam tarz›n›zd›
dokundu¤um. T›pk› ﬂimdi cans›z bedenine dokundu¤um gibi en somut
haliyle hissettim. Çok sa¤olas›n ﬁenay. Sevgiyi ne kadar da s›n›rs›z ve
çekinmeden yaﬂ›yorsunuz. Kucaklaﬂmalar›n›z, birbirinize dokunmalar›n›z öyle s›cak ve samimi. Size
dokunmak ateﬂe, isyana dokunmak
gibi bir ﬂey. Size dokunan› tutup götürüyorsunuz o diyara. Sevginin, fedakarl›¤›n, yoksulluklar›n paylaﬂ›ld›¤› dünyan›za çekip al›yorsunuz
adeta." (Yaﬂatmak için Öldüler)
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T›pk› ﬁenay'›n yan›nda P›nar ve
Erdem'le çektirdi¤i foto¤raf gibi.
Üst kata ç›kt›¤›m›zda Gülcan'›
ve k›zlar› Betül ve Müge'yi görüyoruz. Betül lise sona, Müge ise lise
1'e gidiyor. ‹kisinin de gözleri par›ld›yor. Annelerinin yan›nda olmaktan mutlular.
Bu an› kaydetmeliyiz düﬂüncesiyle kameram›z› da getirmiﬂtik.
Üçünü yan yana getirip baﬂl›yoruz
sohbetimize.
En çok sevdikleri çiçe¤i sordu¤umuzda, Betül ve Müge “safl›¤›
temizli¤i temsil ediyor” diye Beyaz
Gül cevaplar› verirken, P›nar tereddütsüz “Karanfil” diyor ve devam
ediyor; “Çünkü karanfil ﬂehitlerimizi simgeliyor.” Annesini, Gülsüman
teyzesini seviyor P›nar, Armutlu’da
do¤du¤u günden bu yana tan›d›¤›
devrimci abilerini, ablalar›n› seviyor P›nar. O abiler ablalar ki, sokakta a¤larken elinden tuttular, baﬂ›n›
okﬂad›lar, O’na arkadaﬂ, anne, baba
oldular gerekti¤inde...

P›nar, Betül ve Müge'ye göre daha olgun
duruyor. Verdi¤i cevaplar› düﬂünerek
vermeye çal›ﬂ›yor. Sohbetimiz
devam ediyor bir
süre daha, sonra
beraber di¤er odaya geçiyoruz.
Orada TAYAD'l› Ailelerimiz var. Uzun bir yolculuktan sonra buraya geldiler.
Hepsinin üzerinde yorgunluk olsa
da Gülcan'› görmüﬂ olman›n mutlulu¤u var. Betül ve Müge annelerinin
yan›ndalar. Biri solunda di¤eri sa¤›nda. Gülcan ve k›zlar› TAYAD'l›
Aileler’in getirmiﬂ oldu¤u hediyeleri birlikte aç›yorlar.
TAYAD'l› Ailelerimizi de düﬂünerek misafirli¤in devam›n› ertesi
güne b›rakarak ayr›l›yoruz.
P›nar, Betül ve Müge'nin yan›ndan hiç ayr›lm›yor. Ertesi sabah birlikte Adana'y› Seyhan nehrini gezdikten sonra Direniﬂ Evi’ne geliyorlar. TAYAD'l› Aileler tekrar kucakl›yorlar Gülcan'›. Gülcan konuﬂmaya

baﬂl›yor. "Bugüne kadar hep çocuklar›m›z öldüler. ﬁimdi ben de Gülsüman, ﬁenay gibi çocuklar›m›z ve
onlar›n gelece¤i için ölüyorum” diyor. Kelimeleri bo¤az›nda dü¤ümleniyor. O esnada yan›nda bulunan
Kezban Ana'ya sar›l›p a¤l›yor. Duygulu anlar yaﬂan›yor. Betül ve Müge de annesinin bu tablosundan etkilenip a¤lamaya baﬂl›yorlar. K›zlar›n hemen yan›nda bulunan P›nar
onlara do¤ru yaklaﬂ›p, "Sizin a¤lamaman›z gerekiyor. Güçlü olmal›s›n›z" diyor.
Bu sahneyi izlerken bir taraftan

Haklar ve Özgürlükler Mücadelesi’nde ‹ki Kayb›m›z
onlarlayd›. 77
yaﬂ›nda kalp
yetmezli¤i sonucu yaﬂam›n› yitirdi. 16 Haziran
gecesi son nefesini verdi.
Cenazesi ailesinin, TAYAD'l›
Aileler'in, Temel Haklar Federasyonu üyelerinin kat›l›m›yla 17 Haziran günü Kayabaﬂ› Mezarl›¤›'na
kald›r›ld›.

Tahir ÖZCAN, Hasan YAVUZ
Eski TÖS emekçisi, TAYAD
Baﬂkan›, Özgür-Der çal›ﬂan› Tahir
Özcan’› kaybettik.
Tahir Özcan, y›llarca hapishane
kap›lar›n›n önündeydi. Evlatlar›n›n
her gözalt›s›nda, her tutsakl›¤›nda
onlar› sahiplenen bir baba, tutsaklar›n Tahir amcas›, TAYAD'l› Aileler'in yoldaﬂ›yd›.
Tahir Özcan eski TÖS ve TÖBDER'liydi. ‹lkokul ö¤retmeni emeklisiydi... O gerçek bir e¤itmendi.
Y›llar sonra karﬂ›s›na devrimci olarak ç›kan ö¤rencileriyle gurur duyard›. ‘91-92 y›llar›nda ÖzgürDer'de de çal›ﬂma yürütmüﬂtü.
Uzun zamand›r rahats›zl›klar› nedeniyle çok sevdi¤i TAYAD'l› Aileler'in çal›ﬂmalar›na kat›lam›yordu.
Yaﬂl› ve hasta kalbi ise her zaman

***
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nin
ç›narlar›ndan, emekçilerinden biri
olan Hasan Yavuz da yakaland›¤›
kanser hastal›¤› sonucu 17 Haziran
2006 günü aram›zdan ayr›ld›. Aslen
Malatyal› olan Hasan Yavuz yakaland›¤› kanser hastal›¤›yla ilgili bir
süredir Adana Balcal› Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin kuruluﬂ aﬂa47
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gururlan›rken di¤er taraftan da bir an yine
Armutlu günlerine
gidiyorum. O zaman P›nar'› baﬂkalar›
teselli
ediyor, güçlü olmas›n› istiyordu.
ﬁimdi yüre¤i küçük P›nar, Betül ve
Müge'ye güç veriyor.
Üçü Gülcan'›n odas›na
geçiyorlar. Bir an Betül'ün elleri annesinin band›na uzan›yor ve
kendi aln›na tak›p, di¤erlerine gülümsüyor.
Bu sahneleri görenin hiç kuﬂkusu yok ki düﬂünece¤i tek ﬂey, "zaferi mutlaka bizimkiler kazanacak."
Ayr›l›k vakti geldi¤inde P›nar
Betül ve Müge'ye s›ms›k› sar›l›yor.
Birbirlerine "güçlü olacaklar›na"
dair sözler veriyorlar.
Bir kuﬂak yaﬂam›n, direniﬂin
içinde ö¤reniyor ve ö¤retiyorlar.
Onlar yang›nlar ülkesinin analar› ve
k›zlar›. ﬁenay'dan Gülcan'a, P›nar'dan Betül ve Müge'ye; bir gelene¤in, halklaﬂan savaﬂ›n öncüleri.
mas›ndaki eme¤i, sahiplenmesi ve
mahalle çal›ﬂmalar›nda 64 yaﬂ›nda
olmas›na ra¤men sarf etti¤i enerjisiyle, Temel Haklar çal›ﬂanlar›n›n
Hasan Amcas›’yd›. Sadece ﬁakirpaﬂa de¤il ara ara gitti¤i Malatya’da
da Temel Haklar’› ziyaret edip sahiplenir, elinden gelen katk›y› sunard›.
Tahir Özcan ve Hasan Yavuz’u,
Haklar ve Özgürlükler Cephesi ailesinin emektarlar› olarak sayg›yla
an›yor, HÖC’lülere ve yak›nlar›na
baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz.

not düﬂüyoruz

Grup Yorum Coﬂkusu
Karadeniz’i Dolaﬂt›

✔ Önce biat sonra ziyaret
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, 5 Temmuz’da gerçekleﬂtirece¤i ABD ziyareti öncesi, Amerikan emperyalizminin Ortado¤u politikalar›na biat edeceklerini
aç›klad›. Biat’›n bugünkü tezahürü olan ‹ran konusunda konuﬂan Gül, “‹ran’›n nükleer program› Türkiye’yi rahats›z etmektedir” dedi.
Menderes’ten bu yana bütün iﬂbirlikçi iktidarlar›n
de¤iﬂmez bir gelene¤idir bu. Beyaz Saray’›n kap›s›n› çalmadan önce ABD politikalar›na ba¤›ml›l›klar›n› ilan ederler.
Peki, “‹ran neden Türkiye için tehdit” olsun, bunun
somut verileri nelerdir? diye sorsan›z, cevap yoktur. Ayn› iﬂbirlikçi tavr› Saddam için de göstermiﬂti
iktidar. Saddam’›n olmayan(!) “kitle imha silahlar›
Türkiye için de tehditti!”

Karadeniz Temel
Haklar’›n ayl›k yay›n
organ› olarak ç›kan Özgür Karadeniz'in Sesi
Gazetesi'nin tan›t›m›
için Karadeniz'in çeﬂitli
yerlerinde konserler
veren Grup Yorum,
coﬂku ile karﬂ›land›.
Artvin, Rize-Pazar, Trabzon-Tonya, Samsun, OrduFatsa'da düzenlenen konserlerde salonlara “Karadeniz
Özgür Olana Kadar Bu Ses Hiç Susmayacak” ve “‹ﬂsizlik Yoksulluk Kaderimiz De¤ildir” pankartlar› as›ld›.
12 Haziran günü Artvin Kapal› Spor Salonu’ndaki
konsere 500 kiﬂi kat›ld›. Yap›lan konuﬂmalar›n ard›ndan
sahne alan Grup Yorum türkü ve marﬂlar›n› Artvin halk›yla birlikte söyledi.
Ertesi günü ise Rize'nin Pazar ‹lçesi’nde 600 kiﬂiye
seslenen Grup Yorum’un coﬂkulu direniﬂ türküleri,
"Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Çayda F›nd›kta
Sömürüye Son" sloganlar› ile karﬂ›land›. Konser sonunda tulum eﬂli¤inde horon tepildi.
14 y›l aradan sonra yeniden Trabzon halk›yla buluﬂan Grup Yorum, 16 Haziran’da Tonya'da coﬂkulu kitleye sevilen türkülerini söyledi. Burada da salonu dolduran 600 kiﬂi coﬂkuyla halay çekip, horon teperken, devrimci sloganlar hiç susmad›. Geceye Trabzon Bahçecik
Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Trabzon Temel Haklar
üyesi Zeynep Erdu¤rul da mesaj gönderdi. 3 saat süren
konser kemençe eﬂli¤inde çekilen horonla sona erdi.
18 Haziran’daki durak ise, Samsun oldu. Yaﬂar Do¤u Spor Salonu’nda düzenlenen konserin aç›l›ﬂ›nda Özgür Karadenizin Sesi ad›na konuﬂan Hacer Örgülü, düzene hizmet ederek sömürünün katmerleﬂmesini sa¤layan burjuva bas›na alternatif olarak, halk›n sorunlar›na
çözüm üreten anlay›ﬂla yay›n yapt›klar›n› kaydederek,
“Karadeniz özgür olana kadar Özgür Karadenizin Sesi
hiç susmayacak” dedi. Alk›ﬂlarla karﬂ›lanan Örgülü’nün
konuﬂmas›n›n ard›ndan, umudun türkülerini seslendirmesi için Grup Yorum’un sahneye davet edilmesi, salonu “aya¤a kald›rd›.” Alk›ﬂlarla konserine baﬂlayan Grup
Yorum, ﬂark›lar›n›n aras›nda yapt›¤› konuﬂmalarda direniﬂe vurgu yapt› ve s›k s›k “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
hayk›r›ld›. 600 kiﬂinin izledi¤i konserde, Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ› hep bir a¤›zdan söylendi.
19 Haziran ise, Fatsa’n›n coﬂtu¤u gün oldu. Yüzlerce kiﬂi Yorum’un ﬂark›lar›na eﬂlik ederken, Ordu Temel
Haklar ad›na Züleyha Keskin bir konuﬂma yapt›.

✔ “Küresel ekonominin gerekleri”
“Yabanc› sermayeye” stopaj vergisi tümden kald›r›l›rken, “yerli sermaye” için de yüzde 10’a indirildi.
Maliye Bakan›, “yabanc›lar›n iste¤i mi yap›l›yor”
ﬂeklinde bir soruya ﬂu cevab› verdi: “Küresel ekonominin gere¤ini yap›yoruz...”
Demek ki, AKP iktidar›n›n, burjuva ekonomistlerin
dilinden düﬂmeyen “Küresel ekonominin gerekleri”
ne anlama geliyormuﬂ; emperyalist sermayenin ç›karlar›! AKP iktidar›n›n, hükümet koltu¤una oturdu¤u günden bu yana bütün icraatlar›na da bu olgu
damgas›n› vurmaktad›r. Her gün emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller için yolu düzleyen yasalar ç›karan
iktidar, halk›n en temel ihtiyaçlar› ve talepleri konusunda ise tam bir vurdumduymazl›k içinde. Tek
yapt›¤›, sadaka politikas› ile avutmak.

✔ Piton ve devlet gelene¤i
Ankara Atatürk Orman Çiftli¤i Hayvanat Bahçesi’nden kaybolan piton y›lan›, bir zihniyete de ›ﬂ›k
tuttu. En tehlikeli y›lan türü olan piton ortadan kaybolmas›na karﬂ›n yetkililer 8 gün gizlediler ve çoluk
çocuk ziyaretlere devam etti. Olay›n duyulmas›
üzerine “bulundu¤u” aç›klanarak, kaçan pitonun
yerine bir baﬂka y›lan koydular. Bas›n›n olay›n üzerine gitmesinin ard›ndan 9. gün AKP’li bakan gerçe¤i aç›klamak zorunda kald›. Y›lan ise hala kay›p!
Bir y›lan deyip geçmeyin! Halktan her türlü gerçe¤i
gizlemeyi, yalan söylemeyi, sorumluluktan kaç›nmay›, bunun için gerekti¤inde halk›n can güvenli¤ini, sa¤l›¤›n› da hiçe saymay› gelenekleﬂtirmiﬂ bir
yönetim zihniyetidir bu. Parti ya da kurum fark etmiyor. AKP ise, bu konuda en aymaz iktidarlar›n
baﬂ›nda geliyor. 122 ölümü gizlemeye çal›ﬂan bir
kafa, hangi gerçe¤i halka aç›klar, orada gezen çocuklara zarar gelebilece¤ini düﬂünür mü?
48
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Karadeniz’in devrimci sesi
Karadeniz
Bölgesi’nde bir
gazete ç›k›yor.
Halk›n sorunlar›, çözüm yollar›, ülke ve bölge
gerçeklerini Karadeniz halk›na
ulaﬂt›rma iddas›
ile, 2005 Ekim’inden bu yana yay›nlan›yor. Samsun’da kurulu bulunan
Karadeniz Temel Haklar’›n bülteni
olarak ç›kan ‘Özgür Karadeniz'in
Sesi’ ile Halk›n Sesi TV’nin yapt›¤›
röportajdan aktaral›m:

Bölgenin sorunlar› gündemimiz
Neden ç›kard›n›z gazeteyi?
Ülkemizde oldu¤u gibi bölgemizde de medyan›n etkisi çok güçlü. Medya sayesinde halk› kendi sorunlar›n› düﬂünmekten uzaklaﬂt›r›p,
yapay gündemlerle meﬂgul edebiliyorlar ya da halk›n içinde bulundu¤u durumun sorumlular› olarak
farkl› kesimleri gösterebiliyorlar.
Linç giriﬂiminde, yerel iki televizyonun ve polisin çal›ﬂmalar› sonucu
bir anda iki bin kiﬂi toplanm›ﬂt›.
Halk yaﬂad›¤› açl›k, yoksulluk ve

iﬂsizlikten kaynakl› bunalm›ﬂ ve sorunlar›n› nas›l çözece¤ini bilemiyor,
sistem yönlendirince yozlaﬂmay›
(Trabzon Çömlekçi Mahallesi fuhuﬂ
yapan otellerle dolu, yine bölgemizdeki otellerin ço¤u yapt›r›yor),
uyuﬂturucuyu, linç giriﬂimlerini...
seçiyor. Biz de haklar ve özgürlükler mücadelesinde gerçekleri anlatabilmek, çözümleri sunabilmek amac›yla bir araç olarak gazete ç›karma
ihtiyac› duyduk.
Hangi konular› ele al›yorsunuz?
Daha çok bölgemizin sorunlar›.
Çayda, f›nd›kta, tütünde yaﬂanan
sömürü a¤›rl›kl› gündemimiz oluyor. Linç giriﬂimi ve yaﬂanabilecek
provokasyonlar, çevre sorunu, sahil
yolu projesi ile mahvedilen sahillerimiz, Sinop'ta Nükleer Santral,
yozlaﬂma ve fuhuﬂ... gündemimizden düﬂmüyor. ‹l ve ilçelerde yaﬂanan sorunlar› do¤ru yorumlayarak
haber haline getiriyoruz. Ülkemiz
ve dünya gündeminden de kopmamaya, halk› ilgilendiren her soruna
iliﬂkin geliﬂmeleri, çözüm yolunu
göstermeye çal›ﬂ›yoruz. Örne¤in
tecrit ve ölüm orucu eylemi.

Mimar-mühendislerin art›k ‹VME’si var!
TMMOB Genel Kurulu’na iliﬂkin haberimizde,
okurlar›m›z›n dikkatini
çekti¤ini düﬂünüyoruz.
Devrimci Mimar Mühendisler, “+‹VME” ismiyle,
bir dergi ç›karmaya baﬂlad›lar. Üç ayl›k yay›nlanan dergi, mesleki sorunlara halktan yana çözüm sunman›n yan›s›ra, mimar ve
mühendislerin haklar ve özgürlükler mücadelesinde almas› gereken
yere dikkat çekiyor. “Mimarl›k mühendislik ﬂehir planlamac›l›¤›nda
+‹VME”nin ilk say›s›nda yeralan
“yola ç›karken” baﬂl›kl› giriﬂ yaz›s›ndan bir bölümü aktar›yoruz...
“... Sorunumuz; içi boﬂalt›lmaya
çal›ﬂ›lan mühendislik ve mimarl›k
kavramlar›yla… Sorunumuz; e¤itim

sistemini bu hale getiren zihniyetle… Sorunumuz; kime peﬂkeﬂ çekildi¤ini bil(e)medi¤imiz projelerle,
ihalelerle… Sorunumuz; “biz, sizler
için en iyi olan› biliriz ve yapar›z”
diyenlerle… Sorunumuz; bütün
bunlardan kurtulmak ad›na hareket
etti¤ini söyleyip, buna uygun davranmayan kesimlerle… Talebimiz;
tüketici bireyler ve toplum haline
getirilmenin karﬂ›s›nda durup üretmeye yönelmektir. Özgür, bilimsel
ve halktan yana bir akademik ortam›n oluﬂturulmas›d›r. Yöntemimiz;
farkl› düﬂüncelere yer verme ve kolektif bir çal›ﬂma ile do¤rulara ulaﬂmay› kaps›yor....
Tüm bunlar ›ﬂ›¤›nda; +‹VME,
TMMOB bünyesindeki meslek disiplinlerini kapsayan, henüz mesle¤e ad›m atmam›ﬂ üniversite ö¤ren49
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Halk›n tepkileri nelerdir?
ﬁu anda bölgede en çok sat›lan
yerel ikinci gazeteyiz, tabi di¤erleri
günlük. ‹lk ç›kt›¤›m›zda biz de bu
kadar›n› tahmin etmemiﬂtik ama gazetemiz be¤eniliyor ve okunuyor.
4000 gazete da¤›tabiliyoruz. En
dikkat çekici olan, en çok Trabzon'da da¤›t›lmas›, linç giriﬂiminden sonra bu bizi çok sevindirdi, geçen y›l iki bin kiﬂiyle linç giriﬂimi
yaﬂanan yerde ﬂimdi binden fazla
gazetemiz da¤›t›l›yor, halk›m›z gerçekleri ö¤reniyor.
Bask›lar var m›?
Gazetemizin da¤›t›m›n› ev ev,
dükkan dükkan dolaﬂarak yap›yoruz. Her kap›da gazetemizin içeri¤ini de anlat›yoruz. Daha önce verdi¤imiz yerlerde buna ihtiyaç olmasa
da yeni yerler de oluyor. ‹lk say›lar›nda çok sorun yaﬂamad›k ama gazetemiz halka daha çok ulaﬂt›kça
bask›lar da artt›. Özellikle Trabzon'un Akçaabat ‹lçesi, Samsun'un
Bafra, Amasya merkez ve Merzifon’da da¤›t›m›nda takip, taciz,
aleyhimizde propaganda, almamalar› için bask›lar vb. yaﬂan›yor.
Son olarak, Karadeniz ve ülkemiz özgür oluncaya kadar bu ses hiç
susmayacak diyoruz.
cilerinden ö¤retim üyelerine kadar
tüm teknik elemanlar›n ekonomik,
demokratik, akademik, mesleki,
toplumsal konularda düﬂüncelerine yer vermek, sesi olmak hedefiyle ç›k›yor.
+‹VME, oda yönetimlerinin bürokratik yap›s›ndan ba¤›ms›z olacak; mühendis, mimar, ﬂehir planlamac›lar›n›n yak›c› sorunlar›n›
dünya ve ülkemiz sorunlar›na ba¤lant›l› olarak ele alacakt›r. Sorunlar›
tart›ﬂ›rken, ne dedi¤ini, neyi savundu¤unu net olarak ortaya koyacak.
+‹VME, ülke, halk, meslek ve
meslektaﬂ ç›karlar› temelinde, Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planlamac›lar›n birli¤inin ödünsüz savunucusu olacakt›r. +‹VME, yay›n politikas› ile Mühendis, Mimar ve ﬁehir
Planlamac›lar›n politikleﬂmesine,
örgütlenmesine de katk› sa¤layacak..

Davalar› sürüyor
(Dersim’de ﬂehit düﬂen Cephe gerillas› Ali
Özbak›r’›n babas›)

HASAN ÖZBAKIR: Ali küçüklü¤ünden beri sevilen bir insand›. Halk›n›, topra¤›n› seven bir insan, böyle yetiﬂmiﬂ. Bir gün kahvede oturuyordum, O da girince 60
yaﬂlar›ndaki adamlar aya¤a kalkt›.
Moralim bozuldu. Evde dedim ki,
o¤lum niye böyle oldu, ay›p de¤il
mi? Dedi ki “baba, sen yanl›ﬂ anlad›n. Ben amcalar› seviyorum onlar
da beni seviyor onun için yer gösteriyorlar.” Yani çok seviliyordu.
Bence öyle bir insan› yetiﬂtirmek
çok zor bu memlekette. Halk›n›,
topra¤›n› seven, bunun için 20 yaﬂ›nda can›n› veren, cahil insanlar da
de¤il bunlar. Hâlâ insanlar yokediliyor. Yoksulluk alm›ﬂ baﬂ›n› gidiyor.
Kim yapm›ﬂ bunu, devlet yapm›ﬂ.
Adam›n karn› doydu¤u zaman, iﬂte
bu benim hakk›m diyecek, gözü aç›lacak. Onu demesin diye de yoksullaﬂt›r›yor. ‹ﬂte aç kal, susuz kal, iﬂ
yok, kendi derdine düﬂsün bu insanlar. Sonra, benim o¤lum olsun baﬂkalar› olsun kalkt› insanlar›n hakk›n› savundu, yanl›ﬂ bir iﬂ yapmad› ki
bu insanlar. Kendi canlar›n›, kanlar›n› verdiler halk için. Gitti insanlar› savundu. Bunlar eziliyor, bunlar
sömürülüyor dediler. Sonra bunlara
anarﬂiktir dediler. Sen zulüm yapt›nsa, aç susuz b›rakt›nsa, ya bunlar
anarﬂik olacak ya baﬂka bir ﬂey. ‹nsan kendi kendine anarﬂik olur mu,
olmaz. Yapan yine yönetenlerdir.

Ondan sonra da sen çocuklar›na sahip ç›kmad›n diye suçlan›yorsun.
Sahip ç›kt›¤›n zaman da sen de teröristsin. Çocuklar›m›za sahip ç›kmak
zorunday›z, çünkü onlar bizim çocuklar›m›z.
Tunceli'den Pertek'e giderken
katledildi o¤lum, 1992'de. Ben o¤lumun devrimci oldu¤unu biliyorum. Yani adam kendini de feda etmiﬂ, sen buna bir ﬂey diyemezsin.
Yok benim çocu¤um gitmesin, yok
baﬂkas› gitmesin böyle bir ﬂey olmaz. Bu mücadelede kimileri ﬂehit
düﬂecek kimileri kalacak, bunlar›
biliyorum. Mücadelede gerekti¤i
yerde olacak. '91'de Tunceli'ye gitti.
'92'nin birinci ay›n 22'sinde ﬂehit
düﬂtü çat›ﬂmada. 12 kiﬂiyle birlikte.
Bedri Ya¤an meselesine denk
geliyor, foto¤raflar› yoktu, araﬂt›rd›k. Yani ben ﬂehit düﬂtü¤ünü biliyordum da nerede oldu¤unu bilmiyorsun. Han›m kap› dövülürken o¤lum geldi diye koﬂup kap›y› aç›yor,
ﬂoka giriyor. Ben bu durumda söylemedim. Arkadaﬂlar›na dedim ki
siz söyleyin, biz bu zamana kadar
haber alamad›k. Sonra Pertek'e gittik. Mezar›n› yapt›k. Yerini bulduk.
Arkadaﬂlar›n›n herbirini bir yere
götürmüﬂler sadece Ali kalm›ﬂ. Mezarl›¤›n yeri çok güzel, köylü dedi
ki burda bizim ﬂehitlerimizden, baﬂka mezar yoktur, Ali'nin mezar›n›
vermeyiz size. Zaten orada savaﬂm›ﬂ. Köylüler de böyle istedi¤ine
göre, burada kals›n. Orada kald›.
Geçen sene gidip mezar›n› yapt›k.
Yaz›dan dolay› mezar taﬂ›n› k›rd›lar.
Mahkemeye verdik, kazand›k, ayn›s›n› yazd›k. Yaz›lar›m›zdan, mezar›m›zdan bile korkuyorlar adamlar.
Dost da düﬂman da belli. O¤lumu katledenler de belli. Halen devletin belli yerlerinde ayn› görevi yap›yorlar. Bilinçsiz halk diyor ki, iﬂte
siz davay› kaybettiniz. Biz davay›
kaybetmedik. Niye, çünkü onlar›n
söylediklerini ﬂu ana kadar biz alanlarda sürdürüyoruz. Biz sokaklara
ç›kmad›¤›m›z zaman, yani bunu
sürdürmedi¤imiz zaman, davay› iﬂte o zaman kaybetmiﬂ say›l›r›z.
Biz onlar›n mücadelesini sürdü50
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rüyoruz. Bu dava kaybolur mu? Olmaz. ﬁehit ailelerine de söylemek
istiyorum. Hatta daha ﬂehit olmasa
da insan evlatlar›na sahip ç›kmal›.
Afedersin bir kedi yavrusunu at›yorsun anas› gidiyor a¤z›na al›yor
geri getiriyor. Yani evlatlar›na sahip
ç›kmayan insanlar kime sahip ç›kar.
Bunlar yanl›ﬂ bir ﬂey yapsa zaten
sahip ç›kmazs›n. Yapt›¤› ﬂeyler do¤rudur, dürüsttür.
Devlet halen düﬂünüyor ki,
Amerika. Amerika dünyan›n baﬂ›na
bela ﬂerefsiz. Bu bela gitse belki düzelecek yani. Yani bak Irak'ta kaç
kiﬂi öldürüldü. Ya anarﬂik diyecek
ya baﬂka bir ﬂey diyecek. Biz bu düzene karﬂ›y›z. Nas›l olsa bir devletimiz olacak. Düzen düzen de¤il ki
çete düzeni. Nas›l sen karﬂ› gelmiyorsun bu düzene. Sonra devlet diyor ki, çetenin üstünü kapat›n, kals›n. Adam bombal›yor, yak›yor,
milleti öldürüyor. Nas›l kals›n kardeﬂim. Kals›n diyor. Yani umrunda
de¤il ki. Çocuklar› yurtd›ﬂ›nda okuyor. Bir s›cak çorba da senin hakk›nd›r, senin içmen gerekiyor, de¤il
mi? Yani adam diyor ki bizim memlekete gelmemiz de suçtur.
6 y›ld›r tecrit sürüyor mesela.
Sesimizi kimse duymuyor. 6 y›ld›r
ba¤›r›yoruz. Kulaklar› kapanm›ﬂ bu
insanlar›n. Dünyaya hayk›r›yoruz.
Gelin sahip ç›k›n diye. En sonunda
bunlar›n kulaklar› patlayacak herhalde, böyle bir ﬂey olacak. Oradaki
yani hapishanedeki insanlar inançl›d›r, dirençlidir, ne yapt›¤›n› biliyor.
Tecritin nedeni de ﬂu. Teslim alam›yor. Mesela beni teslim alam›yor,
beynini bu sefer teslim almak istiyor. Zaten beynini teslim almadan
da seni teslim alamaz.

Hasan Özbak›r

Ali Özbak›r

