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IRAK’ta mezhep çat›ﬂmas›
TÜRK‹YE’de Türk-Kürt çat›ﬂmas›
LÜBNAN’da Müslüman-H›ristiyan çat›ﬂmas›
Halklar› böyle
teslim almak istiyorlar

“Tecrite Son!”

Kürt-Türk, ﬁii-Sunni,
Müslüman-H›ristiyan;

“Tecrite
Karﬂ›
Dayan›ﬂma
Komitesi”
her yerde
ayn› talebi
dile
getiriyor
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Abdi ‹pekçi’de
4. Y›la Do¤ru
Mutlulu¤un resmini çizmek kadar zor
olsa gerek “sabr›n” resmini çizmek.
Ama böyle bir iﬂe giriﬂmek isteyen
her sanatç›ya esin kayna¤› olacak bir
tablo var Ankara’n›n orta yerinde. Bir
parkta, yaz k›ﬂ, gece gündüz demeden oturan TAYAD’l›lar, sabr›n timsali olarak oradalar.
Abdi ‹pekçi Park›’ndaki direniﬂ 16
Eylül Cumartesi günü, 3. y›l›n› bitirip
4. y›l›na “Merhaba” diyecek. Parktaki ailelerde 4. y›la girecek olman›n
telaﬂ›, heyecan› var.
Ailelerin duygular›n› paylaﬂmak için parka gidiyoruz. 16 Eylül gününe haz›rl›klar› sürüyor. Kimisi DKÖ’lere davetiye götürüyor, kimisi orada yap›lacak iﬂlerin haz›rl›¤›nda.
Park›n emektarlar›ndan bir ana oturuyor elin alt›nda. Adana’da “baﬂka analar a¤lamas›n” diyerek bedenini açl›¤a yat›ran bir anan›n yan›ndan gelmiﬂ
daha birkaç gün önce. 3 günlük destek açl›k grevi için gitmiﬂ. Herkese çok
selam ve sevgileri oldu¤unu söylüyor. Selam ve sevgilerini al›p gö¤sümüzün bir yan›na koyuyoruz. Ve orada bize anlatt›klar›n›, bir anan›n, bir tutsak yak›n›n›n ça¤r›s› olarak aynen aktar›yoruz:
“Biz burada 3 y›l› bitirdik, 4. y›la girece¤iz. Çocuklar›m›z hala ölmeye devam ediyor. Bu 3 y›lda neler yaﬂamad›k, neler görmedik ki. Hele gece burada kalan çocuklar›m›z. As›l ahlaks›zl›¤›n, namussuzlu¤un nas›l yaﬂand›¤›n›
en iyi onlar görüyorlar. Bazen bize anlat›yorlar, anlat›rlarken bile utan›yorlar. Art›k siz düﬂünün nas›l bir sistem içinde yaﬂad›¤›m›z›.
Geçen gün Lübnan’a asker gitmesin, Kofi Annan ülkemizden gitsin diyen
18 çocu¤umuz tutukland›. Ondan önce de kepenk eyleminden 7 evlad›m›z
tutuklanm›ﬂt›. Bugün, yani 12 Eylül 1980’de bu i¤rençli¤in temelleri at›ld›.
12 Eylül zihniyeti halen ülkeyi yönetmeye devam ediyor. ‹ﬂte bu sisteme
karﬂ› olduklar› için evlatlar›m›z hücrelere at›ld›lar. Buradan geçenlerden kimisi “burada oturarak m› tecriti kald›racaks›n›z?” diye soruyor. Genelde
sorulan soru bu. Ne yaz›k ki daha çokta kendine solcuyum, demokrat›m diyenler bu soruyu soruyor. Tecriti kald›racak olan evlatlar›m›z›n 6 y›ldan beri
yapt›¤› ölüm orucu direniﬂidir. As›l içerdeki evlatlar›m›z›n direniﬂi kald›racak. Biz burada sadece onlar›n sesi oluyoruz. Sansürü bir parça da olsa k›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Onlar direnmese biz burada oturuyor olur muyduk?
Otursak bile neyi anlatacakt›k?
Biz bu direniﬂte herkesin yapaca¤› bir ﬂeyler oldu¤una inan›yor ve biliyoruz. Örne¤in ilk ad›m olarak 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Abdi
‹pekçi Park›’nda olabilirler. Sadece kendileri gelmeyip yanlar›nda bir, iki kiﬂi getirebilirler. Bu da bir ﬂeydir. Art›k bu bir insan olup olmama sorunu haline geldi. Gece parkta gördüklerimiz gündüz de görülür duruma gelecek
yak›nda. Bunlardan biri belki de sizin k›z›n›z, o¤lunuz olabilir. O bata¤a batabilir. Bunun hiçbir garantisi yoktur. Y›lan bizi sokmadan y›lan› yokedelim.
Bu direniﬂe destek verelim. Yüre¤inde insan sevgisi taﬂ›yan herkesi 16 Eylül ve daha sonraki günlerde Abdi ‹pekçi’ye davet ediyoruz. Birilerinin daha
ellerini taﬂ›n alt›na sokman›n vaktinin geldi¤ini düﬂünüyorum.”



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

27 Eylül

Ça¤r›
‹lan

● Trabzon Linç Davası
Yer: Erzurum, 2. Asl. Cz. Mah.
Tarih: 26 Eylül 2006, Sal›
Saat: 10.00

● Bursa 1 Mayıs Davası
Yer: Bursa, 7. Asl. Cz. Mah.
Tarih: 26 Eylül 2006, Sal›
Saat: 11.00

●Gazi Halk Şöleni
Tarih: 17 Eylül PAZAR
Yer: Gazi Barajüstü Orman›

21 Eylül

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Zeynep Ar›kan

Zeynep, Malatya Hekimhan’l›yd›. 1968
GÜLBA⁄
do¤umluydu. 1986-87’de ‹stanbul Üniversitesi’nde ö¤renciyken kat›ld› mücadeleye. Yaklaﬂ›k 5 y›l
DEV-GENÇ içinde çeﬂitli görevler ald›. 92’de, büyük direniﬂte
ölümü birlikte kucaklayacaklar› Kaz›m Gülba¤ ile evlendi. Daha sonra ‹stanbul SPB Komutan› olarak mücadelesini sürdürürken tutsak düﬂtü. Harbiye Orduevi’ne lavla sald›r› düzenlemekden yarg›lanm›ﬂt›. Tutsakl›k koﬂullar›ndaki büyük direniﬂte bedenini silah yapt›. Ölüm orucunda hastane hastane dolaﬂt›r›l›rken Mengelelere karﬂ› direndi. Tahliye edildi¤inde Armutlu direniﬂ mahallesinde direniﬂini sürdürerek 27 Eylül 2001’de
ölümsüzleﬂti.

9 Kas›m 1973’de
Ad›yaman’›n Merkez Gökçay (Karikan) Köyü’nde
do¤du. 1991’de
‹TÜ Tekstil Mühendisli¤i ö¤rencisiyken devrimci ha- A. R›za DEM‹R
reketin saflar›nda
mücadeleye kat›ld›. 1994’te tutsak düﬂtü.
F Tipi sald›r›s›na karﬂ› 1. Ölüm Orucu
Ekibi’nde yerald›. Sakat b›rak›l›p tahliye edildi. O ihanetin batakl›¤›n› de¤il,
direnmenin onurunu seçti. Katliamlara,
zorla müdahalelere, tahliyeye, polisle
iﬂbirli¤i yapan ailesine karﬂ› 343 gün
boyunca direnerek 27 Eylül 2001’de
Armutlu’da kahramanlar kervan›na kat›ld›.

26 Eylül 1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde düzenlenen ve bombalar›n, kurﬂunlar›n kullan›ld›¤›, hapishanenin bir iﬂkencehaneye çevrildi¤i sald›r›da, kahramanca direnerek ﬂehit düﬂtüler.

Ulucanlar’da ﬁehit Düﬂtüler

27 Eylül 1992’de Sivas’›n Zara/Büyükgüney
Köyü’nde oligarﬂinin askeri güçleriyle girdikleri
çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

Nurettin
TOPAL

Ahmet
BAﬁÇAVUﬁ

1972 Sivas Hafik do¤umlu olan Nurettin, ‘89’da
‹stanbul’da mücadeleye kat›ld›. Çiftlik Halk Kültür Dayan›ﬂma Derne¤i’nde çal›ﬂt›.

Denizli Tavas do¤umlu olan ve 10 yaﬂ›ndayken
ailesi ile birlikte Belçika’ya giden Ahmet, 14-15
yaﬂlar›ndayken yurtd›ﬂ›nda mücadeleye kat›ld›.
Ve umudun bayra¤›n› da¤larda dalgaland›rmak üzere yurduna döndü.

Ayd›n
YALÇINKAYA

Vedat
ÖZDEM‹R

Ordu'nun Aybast› ilçesinde faﬂist cuntaya karﬂ›
direniﬂi örgütleyen Devrimci Sol militanlar›ndan
Ayd›n Yalç›nkaya ve Vedat Özdemir, örgütlerinden ba¤›ms›z olarak da¤a ç›km›ﬂ olan Devrimci
Yol militanlar›ndan Feridun Ayd›nl› ve Mehmet
Kuru ile birlikte 25 Eylül 1980'de Aybast›'da
jandarma pususunda ﬂehit düﬂtüler.

Partinin kuruluﬂunun ard›ndan önemli sorumluluklar üstlenerek bunlar›
yerine getirmeye haz›rlan›rken 25 Eylül 1994’de kazayla yaraland›,
illegalite koﬂullar›nda hareketin güvenli¤ini düﬂünüp hastaneye kald›r›lmas›na izin vermeyerek, kan›yla umudun ad›n› yazarak ﬂehit düﬂtü.

Grup Yorum, Ferhat Tunç, Tolga Sa¤,
K›v›rc›k Ali ve daha birçok sanatç›
Gazi halk›yla birlikte olacak!

1960 Mersin Kazanl› do¤umluydu. 1975’te mücadeleye kat›ld›. Memur
örgütlenmesinde çeﬂitli görevler ald›. Cuntayla birlikte 11 y›l tutsak olarak direniﬂ içinde yaﬂad›. Tahliye edildi¤inde yeri yine belliydi. Parti Kuruluﬂ Kongresi’ne kat›ld›. ﬁehit düﬂtü¤ünde Genel Komite üyesiydi. Devrimci ‹ﬂçi Hareketi sorumlulu¤u ve Seher ﬁahin Silahl› Propaganda Birli¤i’nin komutanl›¤› göreviyle partili yaﬂam›na baﬂlam›ﬂt›.

Bedii
CENG‹Z

‹smet KAVAKLIO⁄LU

Ahmet SAVRAN

Aziz DÖNMEZ

Halil TÜRKER

Nevzat Ç‹FTÇ‹

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
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Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.

Buca’da ﬁehit Düﬂtüler
Ümit ALTINTAﬁ

Abuzer ÇAT

Zafer KIRBIYIK

‹smet KAVAKLIO⁄LU, 1963’de Bal›kesir Gönen’de do¤du. 1979’da mücadeleye kat›ld›. 12
Eylül y›llar›nda örgütsüz bir devrimci olarak yaﬂad›. Hareket ile yeniden ba¤ kurdu¤unda Bursa ve Bal›kesir çevresinde, Karadeniz’de çeﬂitli
legal ve illegal görevler ald›. Tutsakl›k yaﬂam›nda birçok direniﬂ örgütledi. Ulucanlar tutsak örgütlenmesinin sorumlusuydu.
Ahmet SAVRAN, 1967’de Ayd›n’da do¤du.
Manisa Spor Akademisi’nde DEV-GENÇ’lilerle tan›ﬂt›. 1994’de ö¤retmenli¤e baﬂlad›. Devrimci
Memur Hareketi içinde mücadelesini sürdürdü.

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

Aziz DÖNMEZ, 1981 Tokat Almus do¤umlu.
Konfeksiyon, deri atölyelerinde iﬂçiydi. 1996’da
Cephelilerle tan›ﬂt›. Demokratik mücadele içinde
yerald›.

Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Halil TÜRKER, 1973, Tokat Aktepe do¤umlu.
93’de örgütlü mücadeleye kat›ld›. TKP/ML Davas›’ndan tutsak düﬂtü.

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Nevzat Ç‹FTÇ‹, 1967, Elaz›¤ Karakoçan do-

Mahir EMSALS‹Z

Önder GENÇASLAN

¤umlu. 1987’de hareketinin saflar›nda yerald›.
TK‹P Davas›’ndan tutsak düﬂtü. Merkez Komitesi üyesiydi.
Ümit ALTINTAﬁ, 1972, Mu¤la Çaybükü do¤umludur. 91 sonunda örgütlülük içinde yerald›.
TK‹P Davas›’ndan tutsak düﬂtü. Merkez Komite
üyesiydi.
Abuzer ÇAT, 1968, Malatya Haçova Köyü do¤umludur. 1996'da MLKP Davas›’ndan tutsak
düﬂtü. 1996 Ölüm Orucu gönüllüsüydü.
Zafer KIRBIYIK, 1971 do¤umludur. Gazi Üniversitesi'ndeyken mücadelede yerini ald›. T‹KB
Davas›’ndan tutsak düﬂtü.
Mahir EMSALS‹Z, 1974 Samsun do¤umludur.
Üniversitede mücadeleye kat›lm›ﬂt›r. MKP davas›ndan tutsak düﬂtü.
Önder GENÇASLAN, 1973 Çank›r› do¤umludur. Üniversite sürecinde örgütlü mücadeleye
ad›m att›. MKP Davas›’ndan tutsak düﬂtü.

Yusuf BA⁄

Turan KILIÇ

U¤ur SARIASLAN

21 Eylül 1995’de Buca Hapishanesi’nde özgür tutsaklara
yönelik sald›r›da, bir direniﬂ
destan› yaratarak ﬂehit düﬂtüler.
Yusuf BA⁄, Kayseri P›narbaﬂ› 1970 do¤umluydu. Çerkes
milliyetindendi. ‹zmir’in ilk
DEV-GENÇ’lilerindendi. Eylül
1993’de tutsak düﬂtü.

Turan KILIÇ, 1958 do¤umlu,
iki çocuk babas› bir emekçiydi. ‹zmir K›n›k ilçesi Taﬂtepe Köylüleri’nin önderiydi. Hareketin
bölgede verdi¤i irili ufakl› bütün görevlere koﬂturdu.
U¤ur SARIASLAN, 1971 Kayseri do¤umluydu. ‹zmir’de Liseli DEV-GENÇ saflar›nda görev
ald›.

Diyarbak›r Zindan›’nda Katledildiler
Mehmet ASLAN, Kadri DEM‹R, Edip DÖNEKÇ‹, M.Nimet ÇAKMAK, Erkan Hakan PER‹ﬁAN, R›dvan BULUT, Hakk› TEK‹N, Mehmet Kadri GÜMÜﬁ, Cemal
ÇAM, Ahmet ÇEL‹K
24 Eylül 1996’da Diyarbak›r Hapishanesi’nde oligarﬂinin planl› bir katliam› yapand›. 10 tutsak, özel olarak katliam için getirilen özel timler taraf›ndan demir çubuk, jop ve kalaslarla dövülerek katledildiler.

Emperyalizm ve
milliyetçilik böler!
Devrimciler birleﬂtirir!
Türkiye’nin emperyalizme karﬂ› zafer kazanmas› da halk›m›z›n aralar›ndaki tüm ulusal, dini, mezhepsel farkl›l›klar› bir yana b›rak›p emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› birleﬂmesiyle mümkündür.
öl-parçala-yönet! Yüzy›llard›r
birçok siyasi tahlilde kullan›lan
bir kavramd›r bu. Egemen s›n›flar›n
yüzy›llard›r halklar› yönetmek için
baﬂvurdu¤u bir politikad›r. Kaba bir
taktiktir. Halklar›n defalarca tan›k
oldu¤u aﬂina bir taktiktir, ama buna
ra¤men hâlâ etkili olmaya devam
edebilmektedir. Neden etkili olabiliyor hâlâ? Çünkü milliyetçilik, mezhepçilik, aﬂiretçilik, insanlar›n ve
toplumlar›n ufkunu daraltan bir
duygudur ayn› zamanda. Gerçekler
görülemez hale gelir. “Dar görüﬂlülük” iﬂte tam da bu durumun ad›d›r. Kendi milliyetinin, kendi mezhebinin, kendi aﬂiretenin ç›karlar›n›n ötesini düﬂünmez hale gelir bu
dar görüﬂlülük kapan›na giren. Emperyalistler ve iﬂbirlikçiler de iﬂte
bu zeminde “böl-parçala-yönet” politikas›n› tekrar ve tekrar sahneye
koyma imkan› bulurlar.
mperyalizm, sosyalist sistemin
da¤›lmas›n› sa¤lad›¤› karﬂ›-devrimci sald›r›n›n ard›ndan çok yo¤un
olarak bu politikay› uygulamaya ko-
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Emperyalizm ve milliyetçilik böler ! Devrimciler
birleﬂtirir!

5

5 y›lda yükselen emperyalist terör ve halklar›n
direniﬂidir

8

Kolay zaferden uyan›ﬂ

10 Halklar›n düﬂman› NATO
12 Diyarbak›r’da katliam
13 Tecritten Haberler : Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde
tutsaklara sald›r›

14 Ölüm beklemiyor
16 Gülcan Görüro¤lu: 12 Eylül F Tipleriyle,
tecritle, katliamlarla sürüyor!

yuldu. Sosyalist sistemin birleﬂtirdi¤i halklar›, ülkeleri bölüp parçalamadan denetimi alt›na alamazd›. Y›k›lan sosyalist ülkelerin birço¤unun
“çok uluslu” olmas› gerçe¤inden
hareketle, emperyalizm milliyetçili¤i körükledi. Sonuç olarak ortaya
ç›kan bilanço son derece çarp›c›d›r: SSCB'nin da¤›lmas›ndan sonra
“ulusal” farkl›l›klar temelinde, 15
yeni devlet do¤du. Ki bu süreç özellikle Kafkaslar'da henüz sonuçlanmam›ﬂt›r. Yugoslavya'da yine “etnik” özelliklere dayal› 7 devlet do¤du. Çekoslovakya’dan iki devlet
do¤du. Yani k›sacas›, 3 sosyalist,
ilerici ülkeden 24 “kapitalist” devlet yarat›lm›ﬂ oldu.
merikan emperyalizminin Ortado¤u’da, Afrika’da egemenli¤ini pekiﬂtirmeye yönelik 2000’lerin baﬂ›nda baﬂlatt›¤› sald›r›da da
baﬂvurdu¤u en önemli politikalar›ndan biri yine milliyetler, mezhepler
temelinde uygulad›¤› böl-parçalayönet politikas›d›r. Irak’ta direniﬂi
mezhep çat›ﬂmas›yla etkisizleﬂtir-

A

meye çal›ﬂ›yor. ﬁii, Sünni ve Kürt
bölgeleri olmak üzere üç ayr› devlet
oluﬂumu, iﬂgalin baﬂ›ndan beri gündemde tutuluyor... Afganistan’da
iﬂgal yönetimi, Özbekler, Türkmenler, Beluciler, Peﬂtunlar aras›ndaki çeliﬂkilerden yararlanarak
iktidar›n› sürdürüyor... Lübnan’da, ‹srail müslüman-h›ristiyan
çat›ﬂmas› yarat›p sonuç almak istedi. Türkiye oligarﬂisi, bugün TürkKürt çat›ﬂmas›yla halk›n mücadelesinin önüne set örmek istiyor... Emperyalizmin hedefindeki ülkeler
olan ‹ran’da, Suriye’de de ABD
yine ulusal, dini ayr›l›klar› körüklüyorlar... ‹ran’da Farslar, Araplar,
Azeriler, Kürtler, Beluciler aras›ndaki çeliﬂki, emperyalizmin iﬂgal
planlar›n›n en önemli dayanak
noktalar›ndan birini oluﬂturuyor.
ABD, Kürt, Azeri, Beluci ve Farslara mensup “muhalifleri”, “molla
rejimine” karﬂ› e¤itiyor, finanse
ediyor... Suriye'nin nüfusunun ço¤unlu¤unu Arap Sünniler oluﬂtursa
da iktidarda “ﬁii”ler a¤›rl›kta; ülkede Kürtler, Ermeniler, Asuriler, Alevi ﬁiileri ve Dürziler'den oluﬂan ulusal, dini kesimler ve bunlar aras›nda
iktidar çekiﬂmeleri var. ABD, Suriye hesaplar›nda da bu çeliﬂkileri körüklemeye özel bir yer veriyor.
üçük-burjuva diktatörlüklerin,
gerici faﬂist yönetimlerin ülkelerindeki “di¤er” uluslara, milliyetlere, mezheplere karﬂ› bask›c› yaklaﬂ›mlar›, emperyalizmin iﬂini ko-
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18 Tecrite Son!

31 Hayat›n ‹çindeki Teori: Düzen ve tarikatlar

19 “Bu fanuslarda yaﬂamay› reddediyoruz”

35 Güruh Akyaz›’da

21 Avukatlar meslektaﬂlar›na sahip ç›k›yor

37 Faﬂizme karﬂ› mücadele meﬂrudur

22 ‹zmir’li ayd›nlar “Hepimiz Tecritteyiz” dedi

yarg›lanamaz

23 Bas›ndan: Zaman Akar

38 Emek: F›nd›kta sömürüye son

24 Mehmetçik emperyalizmin hizmetine! Anti

40 Söz Gençlikte: Paral› e¤itim temel haklar›n

emperyalistler hapishaneye!
26 Halk›n Cephesi: Konfederasyonlar birlikte
mücadeleden neden kaç›yor ?

gasp›d›r
42 Buca
45 Yap› Yol-Sen iﬂ yavaﬂlatt›

28 1,5 milyon insan›n hapsedildi¤i Gazze

46 Yurtd›ﬂ›: Belçika’da DHKC davas› sürüyor

29 ‹smaila¤a tek tarikat de¤il, Çarﬂamba’da yeni

48 Armutlu 3. Güz ﬁenli¤i

bir ﬂey yok
30 ‹nkarc› zihniyet ya da ‘dipnotluk’ Alevilik

50 Kültür: Halk›n kültürünü halk›n
dayan›ﬂmas›yla yaﬂatmak

laylaﬂt›r›yor. Ancak halklar, gerici
diktatörlüklere karﬂ› emperyalizmle
el ele tutuﬂamazlar. Bunu meﬂrulaﬂt›ran her yaklaﬂ›m, emperyalizmin
böl-parçala-yönet politikas›na uygun zeminlerin haz›rlanmas›ndan
sorumlu olur. Dolay›s›yla emperyalizme hizmet etmiﬂ olur.
iz her ﬂart alt›nda, dünya çap›nda ve ülkemiz özelinde, halklar›n birlikte mücadelesini savunuyoruz. Ülkemizde 1980 öncesi, halk›n
devrimci mücadelesinin geliﬂimi
karﬂ›s›nda alevi-sünni ayr›m› körüklendi. Halk› birbirine düﬂürerek,
birbirine karﬂ› güvensizleﬂtirerek
güçsüzleﬂtirmek, sömürücü egemen
s›n›flar›n evrensel politikas›d›r. Bu
tür çat›ﬂmalar›n sonunda hep egemenler kazan›r. Bunu görmezden
gelmek, halk› bu konuda uyarmamak, e¤itmemek, halk›n güçsüz b›rak›lmas›na yolaçar.

B

mperyalizm bugün böl-parçalayönet politikas›n› dünya çap›nda yeni bir boyuta da taﬂ›m›ﬂt›r.
Dünya çap›nda müslümanlarla
h›ristiyanlar birbirine giderek daha
fazla düﬂman edilmekte, birbirine
karﬂ› giderek daha fazla güvensizleﬂtirilmektedir. Emperyalist ülke liderlerinin demeçlerinde ikide bir
“haçl› seferleri”nden sözetmeleri,
müslümanlar› aﬂa¤›lay›c› deyimler
kullanmalar›, art›k bir “dil sürçmesi” olarak görülemeyecek kadar
aç›k bir politikad›r. Dünya halklar›n›n özellikle Irak’›n iﬂgali karﬂ›s›nda müslüman› hristiyan›yla ortak ve
yayg›n bir tepki göstermesi, emperyalistlerin böl-yönet-politikas›na
daha fazla yönelmelerine neden olmuﬂtur. Kuﬂkusuz bölüp-parçalaman›n arac› sadece din ve ulusal
özellikler de¤ildir. Bunun d›ﬂ›nda
da halklar›n mücadelesini bölmeyi,
devrimci, demokratik, anti-emperyalist örgütler aras›nda birlikleri önlemeyi amaçlayan say›s›z yönteme
baﬂvurulmaktad›r.

E

lkeleri, halklar›, örgütleri birbirinden ayr› tutmay› amaçlayan
TECR‹T de, bir yan›yla böl-parçalayönet politikas›yla ayn› muhtevaya
sahiptir. Tecriti kabul etmek, bölü-

Ü

nüp parçalanmay›, daha uygun bir
deyiﬂle “atomize edilmeyi” kabul
etmektir. Atomize edilmiﬂ bireylerden, parçalanm›ﬂ halklardan emperyalist sisteme bir zarar gelmez.
ölünüp parçalanan halklar, bazen ony›llar, bazen yüzy›llar
sonra fark›na var›rlar bu oyunun;
ama o zaman iﬂ iﬂten geçmiﬂ olur.
Irak’ta mezhep çat›ﬂmas›, iﬂgalcileri
güçlendiriyor. Peki ülkemizde KürtTürk çat›ﬂmas›, laik-ﬂeriatç› çat›ﬂmas› kimi güçlendirir? Akl› baﬂ›nda
herkes bunun cevab›n› düﬂünmelidir. Bu ülkeye ve halka karﬂ› sorumluluk duyan her siyasal güç, bunu
sorgulamal›d›r. Emperyalizmin klasik yöntemidir: Halklar› birbirine
düﬂürmek, “kurtar›c›” olarak ortaya ç›kabilmenin de gere¤idir. Halklar›n birbirine düﬂürüldü¤ü yerde,
“bar›ﬂ” ancak bir “d›ﬂ gücün” müdahalesiyle sa¤lanabilir hale getirilir. Bu d›ﬂ güç de tabii ki emperyalistler olur ve “bar›ﬂ” ad›na o ülkelere daha fazla yerleﬂir, o ülkeler üzerinde daha fazla söz ve karar sahibi
olurlar. Nitekim Balkanlar’da, çeﬂitli Afrika ülkelerinde böyle yap›ld›.
Yugoslavya’da S›rplar’›n, Boﬂnaklar’›n, müslümanlar›n, Arnavutlar’›n nas›l birbirine k›rd›r›ld›¤›n› hat›rlay›n...

B

ir ülkeyi ya da halk› “içten çökertmek” denilen ﬂey asl›nda
budur; halk›n bölünmesi ve birbirine düﬂürülmesidir. Bölünmeyen,
birbirine düﬂürülmeyi reddeden ve
sömürücülerin, zalimlerin, iﬂgalcilerin karﬂ›s›na tek vücut olarak ç›kan bir halk› hiçbir güç yenemez.
Dünyada son on-onbeﬂ y›lda yaﬂananlar, tüm halklar için, halklar›n
ç›karlar›n› savunma iddias›ndaki örgütler için büyük derslerle doludur.

B

alklar› bölüp parçalamaya çal›ﬂan politika, emperyalizmin
politikas›d›r. Ancak bu politikay›
uygulayan her yerde do¤rudan emperyalizmin kendisi de¤ildir. Pekçok ülkede, bu emperyalist politika,
ülke içindeki “milli” görünümlü
güçler taraf›ndan uygulan›r. Mesela
ülkemizde bugün kim ki Türk-Kürt
çat›ﬂmas›n› körüklüyorsa, bilinmeli-

H
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dir ki o, emperyalizmin politikalar›n›n taﬂeronudur. ﬁovenizm temelinde linç sald›r›lar›n› örgütleyen, himaye eden MHP’den DYP’ye,
AKP’ye, hatta CHP’ye kadar tüm
düzen partileri, esas›nda emperyalizmin bu politikas›n›n hizmetindedirler. Bu partilerin bir k›sm›, lafa
gelince, “Bat› bizi bölmek istiyor”
paranoyas›yla konuﬂur; oysa KürtTürk düﬂmanl›¤›n› körükleyerek,
kendileri emperyalistlere iﬂ b›rakmamakta, emperyalizmin istedi¤i
politikay› hayata geçirmektedirler.
u k›ﬂk›rtmalar›n ve bölücülü¤ün
halk›n haklar ve özgürlükler
mücadelesinin önüne nas›l ç›kabilece¤inin bir örne¤i f›nd›k üreticilerinin mitinginde yaﬂand›. Birkaç
MHP’li, IMF’nin ve IMF’ci iktidar›n sömürü politikas›na karﬂ› alanda
mücadele eden emekçilerin baz›lar›n› “solcu, komünist veya Kürt” oldu¤u gerekçesiyle meydandan kovmaya kalk›ﬂt›. ‹ﬂte emperyalizmin
uﬂakl›¤› tam da budur. ‹ﬂte emperyalizmin böl-parçala-yönet politikas›n›n taﬂeronu olmak tam da budur.
Trabzon’dan bu yana linç sald›r›lar›na bilinçsizce kat›lanlar da asl›nda
emperyalizmin istedi¤ini yap›yorlar.

B

mperyalizmin “böl-parçala-yönet” politikas›n›n karﬂ›s›na, biz
devrimciler, “birleﬂelim-savaﬂal›m-kazanal›m” politikas›yla ç›k›yoruz. Emperyalizm, milliyetçilik,
mezhepçilik bölüyor, devrimcilik
birleﬂtiriyor. Bu son yüzelli y›l boyunca, dünyan›n her yerinde böyle
oldu asl›nda. Devrimciler dünyan›n
bir çok ülkesinde, farkl› milliyetlerden, farkl› dinlerden, farkl› mezheplerden halklar› birleﬂtirerek, emperyalizme karﬂ› zaferler kazand›lar.
Türkiye’nin emperyalizme karﬂ› zafer kazanmas› da halk›m›z›n aralar›ndaki tüm ulusal, dini, mezhepsel
farkl›l›klar› bir yana b›rak›p emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› birleﬂmesiyle mümkündür. Halk› bölüp-parçalayan her türlü söylemi ve
politikay› reddedip, mahkum edip,
birleﬂelim! Birleﬂelim ve emperyalizme, oligarﬂiye karﬂ› birlikte mücadelede edelim. Devrimcilerin
ça¤r›s› budur.

E

Amerikan emperyalizminin askeri, ekonomik güçlerinin simgelerine yönelik düzenlenen
sald›r›lar›n üzerinden
beﬂ y›l geçti. ‹ﬂgallerle,
katliamlarla, halklar›n
tehdit ve tecrit edilmesiyle, ambargolarla, hukukun, hak ve özgürlüklerin yokedilmesiyle,
emperyalist terörün dünyan›n dört bir yan›na yay›lmas›yla geçen beﬂ y›l›
kaydetti haf›zas›na, yaﬂl›
dünyam›z. Ama o belle¤e düﬂülen notlar sadece
bunlar de¤ildi elbette.
Zulmün, bask›n›n oldu¤u yerde isyanlar›n kaç›n›lmaz olarak geliﬂti¤ine
binlerce y›ld›r tan›kl›k
eden dünya, yine halklar›n direniﬂlerini kaydetti
belle¤ine. Emperyalistlerin 11 Eylül eylemlerini
bahane yaparak uygulamaya koydu¤u politikalar›n karﬂ›s›nda, baﬂta silahl› olmak üzere, çok çeﬂitli biçimlerde aya¤a kalkan, direnen, teslim
olmay› reddeden halklar vard› bu
beﬂ y›lda. Emperyalizm cephesinden dahi bugün yap›lan 11 Eylül de¤erlendirmelerinde, kaç›n›lmaz olarak emperyalist politikalar›n baﬂar›s›zl›¤›na vurgu yap›lmak durumunda kal›nmaktad›r.
Evet, ne hedeflemiﬂti emperyalistler, bu beﬂ y›lda neler yaﬂand›,
hangi politikalar›, stratejileri belirlediler ve sonuç ne oldu? 11 Eylül’ü
kullanarak nas›l bir dünya yaratt›lar? Özetle de olsa, bu sorular›n ›ﬂ›¤›nda, “milad” olarak de¤erlendirilen 11 Eylül’den bu yana de¤iﬂen
dünya tablosuna bakal›m.

ve 1991’de Irak’a sald›r›
bu strateji etraf›ndan ﬂekillenmiﬂti. 11 Eylül ise,
daha yayg›n ve pervas›z
biçimde uygulanmas›na
vesile yap›ld›. Bu amaca
ulaﬂmak yani ABD imparatorlu¤u önündeki
engelleri temizlemek,
direnen güçleri yoketmek için, geliﬂtirilecek
sald›r› ve iﬂgallerde “Terörizme karﬂ› savaﬂ” gibi
bir argüman›n öne ç›kar›lmas›na yarad›. Bush
tüm dünyaya saflaﬂmay›
çok aç›k biçimde dayatan aç›klamas›n› yapt›:
“Ya bizden yanas›n›z
ya terörden...” Terörle
savaﬂ dediklerinin, halklarla savaﬂ oldu¤unu hat›rlarsak,
asl›nda
Bush’un söyledi¤i bir
yan›yla do¤ruydu; ya
halklar›n cephesindesiniz ya da tekellerin.
“Terörle savaﬂ” söyleminin arkas›na gizlenen, tekellerin dünya hakimiyetini kurmakt›. Sosyalist sistemin varl›¤›nda, bu hakimiyetin d›ﬂ›nda kalabilmiﬂ ülkeleri pazara dahil etmek, enerji ve hammadde kaynaklar›n› denetime almak, sömürü
a¤lar›n› dünyan›n en ücra köﬂelerine
kadar yaymak temel amaçt›. Emperyalist kapitalizmin varl›k koﬂuluydu
yaﬂananlar. Çünkü daha emperyalizm aﬂamas› öncesinde, Marks ve
Engels’in ‘Komünist Manifesto’da
160 y›l önce söyledi¤i gibi, burjuvazi “ürünleri için sürekli geniﬂleyen
bir pazar gereksinmesi” duyuyordu.
Yeryüzünün dörtbir yan›na yay›lma,
dünya pazar›n› sömürme” zorunlulu¤u buradan ortaya ç›k›yordu.
Dünyan›n en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan bombalarla
y›k›l›p iﬂgal edildi. “Kolay bir zaferdi” Afganistan iﬂgali. Zafer sarhoﬂlu¤u içindeki emperyalistler, Taliban’›n sonunun Saddam Hüseyin baﬂta olmak üzere, “ﬂer ekseni” diye tan›mlad›klar›, dize getirilmesi gereken ülkelere “ders olmas›n›” söylüyordu. Kuzey Kore, Suriye, Küba,

5 y›lda yükselen
emperyalist terör ve
halklar›n direniﬂidir

11 Eylül ve Emperyalist
Sald›rganl›k
11 Eylül, s›radan insanlar›n ölümü gibi eleﬂtirilecek birçok noktas›
bulunmas›na karﬂ›n, as›l olarak ezilen halklar›n öfkesinin bir ifadesiydi. Ölen Amerikal›lar’›n sorumlusu,
dünyay› açl›¤a, zulme bo¤an Ameri-

ka baﬂta olmak üzere emperyalistlerden baﬂkas› de¤ildi.
11 Eylül sald›r›s›nda y›llar önce
“imparatorluk” starejisini haz›rlad›¤› ortaya ç›kan Amerikan emperyalizmi, 11 Eylül’ü bu stratejiyi devreye sokmak için “f›rsat” olarak de¤erlendirdi. “Yeni Bir Yüzy›l ‹çin
Stratejiler” isimli raporda ifade edilen, bu “Ulusal Güvenlik Stratejisi”nin, ne Amerikan güvenli¤i ile ne
de “dünya güvenli¤i” ile ilgisi yoktu elbette. Belgede, aç›k bir ﬂekilde
ABD’nin “dünya imparatoru” olma
amac› ortaya konuluyor, hiçbir diplomatik kavram›n arkas›na s›¤›n›lmadan, dünya düzeninin ekonomik,
siyasi, askeri, hukuki her aç›dan
Amerikan ç›karlar›na göre ﬂekillendirilmesi hedefi aç›kça telaffuz ediliyordu. Bunun için “önleyici vuruﬂ” doktrini ile, Amerika’n›n istedi¤i ülkeye sald›rmas›, iﬂgal etmesi
meﬂru hale getiriliyordu. Dünyan›n
yeni bir hukuksuzluk ça¤›na do¤ru
at›m att›¤›n›n ifadesiydi asl›nda
“önleyici vuruﬂ”. Esas olarak sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n ard›ndan
gündeme gelen, Balkanlar’›n parçalanmas›, Kafkaslar’daki geliﬂmeler
5
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‹ran hedef ülkeler ilan edilirken,
Irak dünyan›n gözleri önünde yak›l›p y›k›ld› ve iﬂgal edildi. Ne kitle
imha silahlar›n›n ne de “Saddam-El
Kaide ba¤lant›s›”n›n gerçekle alakas› olmad›¤› bugün art›k kan›tlanm›ﬂ gerçekler aras›ndad›r.
11 Eylül’ün tetikledi¤i sadece bu
iki ülkenin iﬂgali de¤ildi. Emperyalizmin Ortado¤u’daki kolu olan ‹srail’in Filistin’deki iﬂgal ve katliamlar›nda düne göre daha pervas›zlaﬂmas›, Lübnan’da yaﬂanan vahﬂet de, ayn› politikan›n parças›yd›. ABD emperyalizminin ‘Büyük Ortado¤u
Projesi-BOP’ olarak adland›rd›¤› bu
politikan›n hedefinde 20’den fazla
ülkenin rejimlerinin de¤iﬂtirilmesi,
onlarca direniﬂçi örgütün yokedilmesi yeral›yordu. ABD D›ﬂiﬂleri Bakan›’n›n, Lübnan’da çocuk cesetlerini “Yeni Ortado¤u’nun do¤um sanc›lar›” olarak de¤erlendirmesinde
kendini gizleme gere¤i dahi duymadan itiraf edildi¤i gibi, BOP halklar›n kan› üzerine kurulacakt›.
“Terörle savaﬂ” söylemini kendi
muhaliflerini yoketmek için dayanak noktas› yapan ve bask› ve terör
politikalar›n› yo¤unlaﬂt›ran gerici,
faﬂist diktatörlüklerin döktükleri kan› da bu bilançoya eklemeliyiz.

5 Y›ll›k A¤›r Bilanço
11 Eylül sonras› ABD öncülü¤ündeki emperyalistlerin halklara
karﬂ› savaﬂ›nda baz› rakamlara göz
att›¤›m›zda, “terörle savaﬂ”›n bilançosu aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.
Beﬂ y›l içinde “teröre karﬂ› savaﬂ” ad› alt›nda 62 bin kiﬂi do¤rudan, 118 bin kiﬂi ise dolayl› olarak
ölümüne yol açt›lar. 5 y›lda 180 bin
insan, resmi rakamlar› ifade ediyor,
ki bugün ölen Irakl›lar’›n, Afganl›lar’›n say›s›n›n bunun çok çok üzerinde oldu¤u bilinmektedir. Mülteci

durumuna düﬂürülen insan say›s›
ise, 4.5 milyonu bulmaktad›r. Beﬂ
y›lda Afganistan ve Irak’a gönderilen asker say›s› 1.350.000. Halen
Irak’ta 145.000 asker bulunduran
ABD, her iki ülkede 2934 askerini
kaybetti.
ABD yönetiminin geçen Temmuz ay›nda haz›rlad›¤› bir rapora
göre, ABD Senatosu’nun ‘teröre
karﬂ› savaﬂ’ operasyonlar›na 437
milyar dolar ayr›ld›¤› ifade edilirken, askeri uzmanlar, “Bu rakam,
Vietnam ve Kore Savaﬂ›’nda harcananlar›n toplam›ndan daha fazla”
de¤erlendirmesi yapt›lar. ‹ngiltere
ise, 4.5 milyar dolar harcad›.
Öte yandan, özellikle Amerikan
savunma ve enerji-petrol sanayine
hakim olan tekeller, halklar›n kan›
döküldükçe kârlar›n› katlad›lar.
ABD’de geçen hafta yap›lan bir
araﬂt›rmaya göre; ABD’deki petrol
ve savunma tekellerinin sahipleri
servetlerini bu süre içinde katlad›lar.
100 ﬂirketin incelendi¤i araﬂt›rmada, listenin baﬂ›ndaki ilk 34 üst düzey tekel yöneticisinin 11 Eylül’den
sonra bir milyon Irakl›’y› tekrar iﬂ
sahibi edecek ve Irak’›n yeniden inﬂaas›n› sa¤layabilecek düzeyde, 1
milyor dolar kazand›klar›n› ortaya
koydu. 1998’den 2001’e yani 11
Eylül’e kadar savunma sanayiindeki
yöneticilerin 3.6 milyon dolar olan
kazançlar›, bu tarihten 2005 y›l›na
kadar geçen sürede 7.2 milyon dolara katlad›lar. En büyük kâr› ise, savaﬂ helikopterleri üreten Birleﬂik
Teknolojiler Tekeli kazan›rken,
ABD Eski Baﬂkan Yard›mc›s› Dick
Cheney’in ba¤lant›s›n›n bulundu¤u
petrol ve savunma tekeli Halliburton ﬁirketi de devasa kârlar› ile dikkat çekiyor.
Peki bu a¤›r bilançoya karﬂ›n neyi baﬂard› emperyalistler? Kendi
söylemleri ile “terörizmi yendiler”
mi? Aksine “dünyan›n beﬂ y›l öncekinden daha tehlikeli oldu¤unu”
kendi halklar› söylüyor. ABD karﬂ›t› cephe hem ülkeler hem de halklar
anlam›nda büyüdü. Latin Amerika
ülkelerinde ABD karﬂ›t› sol hükümetler iﬂbaﬂ›na geçti. Filistin’de Hamas, Lübnan’da Hizbullah güç ka6
17 Eylül 2006 / 70

zand›, Ortado¤u genelinde radikal
islamc› örgütler güçlendiler.

Halklar›n Direniﬂlerini
Geçemediler
11 Eylül sonras› yaﬂanan beﬂ y›lda madalyonun bir yüzünde katliamlar, iﬂgaller, emperyalist politikalar yeral›rken, öbür yüzünde halklar›n direniﬂleri vard›r. Bu beﬂ y›ll›k
süreci as›l belirleyen de bu direniﬂler olmuﬂtur. Rahatça söyleyebiliriz
ki, emperyalistler -dünya halklar›na
gözda¤›- d›ﬂ›nda hiçbir amaçlar›na
ulaﬂamad›lar. Yakt›lar, y›kt›lar, iﬂgal
ettiler, ambargolar uygulad›lar, ancak direniﬂleri k›ramad›lar.
Irak’ta üç y›ld›r ne “istikrarl›”
bir hükümet kurmay› baﬂarabildiler
ne de direniﬂin h›z›n› kesebildiler.
Aksine baﬂkent Ba¤dat’›n kontrol
edilmesi dahi iﬂgalciler ve kukla ordu aç›s›ndan büyük bir sorun teﬂkil
etmektedir. Afganistan’da geç de olsa yükseliﬂe geçen direniﬂ, NATO’ya, yani tüm emperyalistlere
kök söktürmektedir. Filistin, tarihinin en barbarca sald›r› ve katliamlar›n›n, hukuk tan›maz iﬂgallerinin yaﬂand›¤› bir süreçte teslim al›namam›ﬂ, direniﬂ ruhunu diri tutarak dünya halklar›na örnek olmaya devam
etmiﬂtir. ‹srail siyonizminin emperyalist cephe ad›na gerçekleﬂtirdi¤i
Lübnan sald›r›s› bir baﬂka örnektir.
Birkaç bin kiﬂilik silahl› bir direniﬂ
gücü, dünyan›n beﬂinci büyük askerî gücüne sahip ve tüm bir emperyalist cephe taraf›ndan desteklenen ‹srail ordusunu periﬂan etmiﬂtir. ‹srail
tarihinin en a¤›r darbelerinden biri
olan bu hezimet, ‹srail kamuoyunda
da ciddi tart›ﬂmalara neden olmuﬂ,
bugün için savaﬂ› yöneten bir generalin istifas›n› getirirken, kriz daha
da derinleﬂmeye do¤ru gitmektedir.
Emperyalist sald›rganl›¤›n boyutlanmas›na karﬂ›, halklar silahl›
direniﬂ cephesinde yeni yöntemler,
savaﬂ taktikleri, yeni bir savaﬂma
kültürünü de geliﬂtirdiler. En genel
ifade ile ‘feda kültürü’ ve ‘feda eylemleri’ diyebilece¤imiz bu tarz, asl›nda tarihi olarak eski olmas›na
karﬂ›n, yayg›nlaﬂmas› ve emperya-

list askeri teknolojinin devasa geliﬂmiﬂli¤i karﬂ›s›na bu düzeyde ç›kmas› yeni say›l›r. Halklar emperyalizme; “geliﬂmiﬂ silahlar›n, teknolojin
olabilir, vahﬂette s›n›r tan›mayabilirsin, hiçbir savaﬂ kural›na, hukukuna uymadan terör estirebilirsin...
Ama inançlar›, vatanlar› u¤runa ölümü göze alm›ﬂ insan› yenemezsin”
diye meydan okumaktad›rlar.
Silahl› direniﬂ cephesinin yan›s›ra, bu direniﬂlere büyük bir güç taﬂ›yan, dünya çap›ndaki büyük kitle
gösterileri, “silahs›z halk›n direniﬂleri” de alt› çizilmesi gereken bir
baﬂka geliﬂmedir. Dünya halklar›,
1990’l› y›llar›n ataletini üzerinden
atarak emperyalizme karﬂ› sesini
yükseltmiﬂ, özellikle Irak iﬂgali karﬂ›s›nda tarihte görülmedik geniﬂlikte gösteriler düzenlenmiﬂ, kitleler
meydanlara dökülmüﬂtür. Bu tepkiler tek baﬂ›na emperyalist sald›r› politikalar›n› durduramam›ﬂ olabilir,
halklar bunun nedenlerini de sorgulay›p yeni mücadele biçimleri geliﬂtireceklerdir. Ancak aslolan, bu tepkilerle kendini gösteren müthiﬂ bir
bilinçlenme ve emperyalizme karﬂ›
bilenme potansiyelidir.
Dünya çap›nda hiç olmad›¤› kadar Amerikan karﬂ›tl›¤›n›n yükselmesi bu bilinçlenmenin ve öfkenin
bir yans›mas›d›r. ‹ster silahl› ister silahs›z olsun, direniﬂi belirleyen bilinçlenmedir. 11 Eylül sonras› Avrupa bas›n› “Hepimiz Amerikal›y›z”
manﬂetleri atm›ﬂt›. Dünya çap›nda
genel hava bu minvaldeydi. Emperyalistler, stratejik sald›r›lar›n› baﬂlatmak için bu havan›n kendilerine
sa¤lad›¤› avantaj› alabildi¤ine hoyratça kulland›lar. Afganistan iﬂgali
de, baﬂta Avrupa ayd›nlar›, sol kesimleri olmak üzere ya desteklenmiﬂ ya da sessizlikle karﬂ›lanm›ﬂt›.
Sözde emperyalizme karﬂ› olanlar
dahi, “ne savaﬂ ne terör” slogan›nda
ifadesini bulan, anlams›z bir “tarafs›zl›k” görüntüsü alt›nda emperyalizmin ideolojik hegamonyas›na boyun e¤miﬂler, bir baﬂka deyiﬂle aldanm›ﬂlard›.
Bugün art›k Afganistan iﬂgali de
dahil olmak üzere, emperyalist iﬂgal
ve sald›r›lar çok daha geniﬂ bir bi-

çimde sorgulanmakta, eleﬂtirilmektedir. Emperyalizm üzerine k›sa bir
dönem hükmünü sürdüren teorilerin
çöküﬂü de bu beﬂ y›ll›k sürecin yaratt›¤› sonuçlardan biridir. “Emperyalizmin de¤iﬂti¤i, bask› rejimlerine, diktatörlüklere karﬂ› oldu¤u, demokrasi ve özgürlük götürdü¤ü” gibi, emperyalizm üzerine ne kadar
yanl›ﬂ teori varsa, büyük darbe alm›ﬂt›r. Bu teorilerin sahipleri dahi,
bugün emperyalizmin Lenin’in tarif
etti¤i emperyalizm oldu¤u gerçe¤ini
kabul etmek durumunda kalmaktad›rlar. Irak’ta, Afganistan’da götürülen demokrasinin nemenem bir
demokrasi oldu¤u; Ortado¤u’nun
bask›c› diktatörlüklerinin emperyalist destekle ayakta duruyor oluﬂu;
yerleﬂik burjuva hukuk kurallar›n›n
dahi ayaklar alt›na al›nd›¤› bir pervas›z sald›rganl›¤›n yayg›nlaﬂt›r›l›p
dayat›lmas›; baﬂka türlü tahlillere de
olanak tan›mamaktad›r.
Bugün dünyan›n hemen her yerindeki halklar, ABD-‹ngiltere cephesinin "terörle savaﬂ" ad›yla sürdürdü¤ü sald›r›lar›n amac›n›n gerçekte ne oldu¤unu bilmektedir.
Halklar›n sahip oldu¤u bu yüksek
düzeyde ve h›zl› bilinçlenme, dünyan›n birçok yerindeki direniﬂlerin
ﬂaﬂ›rt›c› ölçüde büyük olmas›n›n da
temelini oluﬂturmaktad›r. Bugün,
Bush’un Irak yalanlar›na ya da “terörizm” üzerine att›¤› nutuklara inanacak insan bulmakta dahi zorlanmaktad›rlar. ABD politikalar›n›n
destekçisi ‹ngiltere’de son günlerde
yaﬂanan geliﬂmeler, “teröre karﬂ› savaﬂ” kurmaylar›n›n ilk büyük diyetleridir. Blair, ‹ngiliz halk›n›n ve
kendi partisinin muhalefeti sonucu,
bir y›l içinde istifa edece¤ini aç›klamak zorunda kalm›ﬂt›r. Tam da bugünlerde yap›lan bir araﬂt›rmada,
‹ngiliz halk›n›n % 80'den fazlas›n›n
Blair'i “yalanc›” olarak görmesi,
%82'sinin, Londra'daki bombalama
olaylar›n›n temel nedeninin, Blair'in
savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤› yapmas› oldu¤unu düﬂünmesi, % 72'sinin de Blair'in yalan üzerine kurulu savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤› politikalar›n›n ‹ngiltere'yi ‘terörün hedefi’ haline getirdi¤ine inan›yor olmas›, yukar›da sö7
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zünü etti¤imiz bilinçlenmenin çarp›c› bir örne¤ini teﬂkil etmektedir.
Burada ﬂu sorulabilir; Amerikan
emperyalizminin “imparatorluk”
politikalar› çöktü mü? BOP hayal
mi oldu? Elbette böyle de¤erlendirenler de vard›r, ama henüz bu tarz
bir de¤erlendirme abart›l›d›r. BOP
çökmemiﬂtir, türlü biçimlerde yürütülmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Ama büyük
bir darbe alm›ﬂt›r ve ﬂu gerçek ortaya ç›km›ﬂt›r; emperyalistler istedikleri politikalar› planlad›klar› gibi
uygulayam›yorlar, karﬂ›lar›na halklar›n devasa gücü, direniﬂi ç›k›yor.
‹ﬂte bu gücü geçemiyorlar.
Emperyalistler öyle bir dünya
düzenini dayatmaktad›rlar ve silah
gücüyle yaﬂama geçirmeye çal›ﬂmaktad›rlar ki, halklara direniﬂten
baﬂka hiçbir yol b›rak›lmamaktad›r.
Örne¤in, dünyan›n süper gücünün
baﬂkan› “evet bizim gizli iﬂkencehanelerimiz var” diye ilan ediyor, ancak “dünya bar›ﬂ› ve adaleti” ad›na
kuruldu¤u iddia edilen kurumlar›n,
BM’nin ya da Lahey Adalet Divan›’n›n sesi ç›km›yor. Peki kim sa¤layacak adaleti? Ya da Lübnan’da
yaﬂananlar, iﬂgaller, tehditler, dayatmalar, halklar›n iradesini hiçe saymalar... Veya gittikçe yay›lan açl›k
ve sefalet... Direniﬂi iﬂte bunlar büyütüyor. Ve tereddütsüz söyleyebiliriz ki, emperyalist politikalar›n karﬂ›s›nda art›k devasa bir güç vard›r;
direnen halklar. Bu anlamda dünya
tek kutuplu de¤ildir; bir yanda emperyalistler di¤er yanda ezilen halklar olmak üzere iki kutuplu bir dünya tablosu her geçen gün daha da
belirginleﬂmektedir. Ortado¤u’da,
Asya’da, Latin Amerika’da direniﬂler sürece damgas›n› vurmaktad›r ve
kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki, direniﬂleri ezemeyecekler, aksine daha
da yükselecek.

Kolay Zaferden Uyan›ﬂ
Emperyalistler Afganistan ﬁaﬂk›n›
Afganistan’da yükseliﬂe geçen direniﬂ, iﬂgalcileri zorluyor. NATO “imdat” diyor, emperyalist generaller
“buras› Irak’tan beter” ç›¤l›klar› at›yor. ‹ﬂgal halk›
kazanamad›, Afganistan’› denetim alt›na alamad›.
Günlerce süren bombard›man›n
ard›ndan, Amerikan askerleri iﬂgal
ettikleri Afganistan’›n baﬂkenti Kabil’e girdiklerinde dünya ﬂaﬂk›nl›k
içinde izliyordu olanlar›. Olan ﬂuydu: Taliban ciddi hiçbir direniﬂ göstermeden da¤lara çekilmiﬂ, emperyalistlerin tüm halklar› hedef alan
“terörle savaﬂ›”n›n bu ilk cephesinde, kolay bir zafer kazan›lm›ﬂt›.
5 y›ld›r yer yer ülkenin güneyinde yaﬂanan çat›ﬂmalara, operasyonlara karﬂ›n iﬂgalcileri zorlayan ciddi
bir direniﬂ de görülmemiﬂti. ‹lk direniﬂ haberleri bu y›l›n baﬂ›nda duyuldu. NATO’yu kendi ad›na iﬂgali
sürdürmekle görevlendiren Amerika, kay›plar› önce “kaza” gibi yalanlarla aç›klad›. Ard›ndan Taliban’›n ülkenin güneyinde kimi kasabalar›, kentleri belli sürelerle ele
geçirdi¤inin haberleri duyuldu. Nitekim geçen hafta da Helmand Eyaleti’ndeki Garmser kenti Taliban’›n
eline geçti. Kabil’de ABD karargah›n› hedef alan ve iki Amerikan askerinin öldü¤ü büyük sald›r› ile birlikte art›k gerçek gizlenemez hale
geldi.
Sessizce çekilen Taliban iﬂgalcilere kafa tutarak dönüyordu.

‹ﬂgalciler panik içinde
Afganistan'daki Uluslararas›
Güvenlik Destek Gücü (‹SAF) komutas›nda, 26’s› NATO üyesi olmak üzere 37 ülkenin askeri bulunuyor. Türkiye’nin de bir dönem
komutas›n› üstlendi¤i ‹SAF, esasen
Amerikan ç›karlar› ad›na savaﬂ›yor
ülkede. Peﬂtun as›ll› unsurlar›n

oluﬂturdu¤u Taliban, daha çok ülkenin güneyinde örgütlü bulunuyor.
‹SAF’›n baﬂlatt›¤› ‘medusa’ operasyonu da genel olarak bu bölgelerde
cereyan ediyor. Güneydeki mevcut
savaﬂ veya lojistik destek faaliyeti
Amerikal›, ‹ngiliz, Kanadal›, Hollandal› ve Danimarkal› birliklerce
yürütülüyor.
NATO aç›klamalar›na bak›l›rsa,
her gün her çat›ﬂmada 50 ila 100
aras›nda Taliban’› öldürüyorlard›.
Halk› katlet, Taliban diye aç›kla!
Klasik psikolojik savaﬂ yalanlar›
bunlar. Ki, Taliban NATO’nun y›lbaﬂ›ndan beri binden fazla Taliban’›
öldürdüklerine iliﬂkin aç›klamas›n›
yalanlayarak, sivillerin katledildi¤ini duyurdu.
‹ﬂgalcilerin bu yalanlara ihtiyac›
var, çünkü yükselen direniﬂ karﬂ›s›nda tam anlam›yla panik ve ﬂaﬂk›nl›k içindeler. Son iki haftada 14
‹ngiliz 5 Kanadal› asker öldü. ‹ﬂgalin baﬂ›ndan beri ölen emperyalist
asker say›s› 460’› buldu. Baﬂta Kandahar olmak üzere güneyde yo¤un
çat›ﬂmalar yaﬂan›rken, NATO Avrupa Kuvvetleri Komutan› Amerikal›
General James Jones, NATO üyelerinden takviye asker istedi. Özellikle Kabil’deki Türk askerlerinin ve
Alman askerlerinin güneye kayd›r›lmas›n› talep etti. Türk askerleri,
bu savaﬂ›n “islama karﬂ› olmad›¤›n› göstermek için” de gerekiyordu.
NATO üyeleri Varﬂova ve Brüksel’de olmak üzere geçen hafta içinde iki kez topland›lar. 19 bin olan
NATO askeri say›s›n›n acilen 24 bine ç›kar›lmas›, helikopter, uçak gibi
teçhizat takviyesi yap›lmas› isteni8
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yordu. Ancak hiçbir NATO üyesi
ülke savaﬂmak için güneye gitmeyi
kabul etmedi ﬂu ana kadar. Direniﬂçilerin karﬂ›s›na ç›kmak, bir ﬂekilde
oradaki varl›klar›n› kendi ülkelerinde farkl› aç›klam›ﬂ bulunan ülkeler
için, içinden ç›kamayacaklar› zorluklarla karﬂ›laﬂmak demekti. Örne¤in, bugüne kadar Afganistan’da
“insani yard›m” için bulunduklar›
masal› anlatan ve Afganl›lar’›n kendilerini nas›l iyi karﬂ›lad›¤› yalanlar›n› söyleyen Türkiye oligarﬂisi,
muhtemel asker kay›plar›n› nas›l
aç›klayacakt›? Yüselen direniﬂ emperyalistler aç›s›ndan büyük bir
risktir, bu nedenle askeri ihtiyaçlar›n› bir biçimde karﬂ›layacaklard›r.
Ancak bu da çare olamayacakt›r.

“Direniﬂ Irak’tan daha
yo¤un durumda”
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice, Kanada ziyaretinde, Afganistan’daki
durumu ﬂu sözlerle özetliyor ve daha fazla asker iste¤ini yineliyordu:
“e¤er bat› bu ülkedeki güvenlik ve
demokrasi çabalar›na destek vermezse, Afganistan çöker ve yeniden
dünyaya zarar verebilir”.
Bir baﬂka deyiﬂle, “Taliban yeniden iktidar olabilir” diyordu Rice. Benzeri uyar›lar, baﬂka emperyalistlerden de geldi.
NATO Genel Sekreteri Jaap de
Hoop Scheffer, üye ülkelerden, operasyona asker katk›s›nda bulunmak
üzere verdikleri sözleri tutmalar›n›
isterken, NATO'nun Afganistan'da
bekledi¤inden daha sert bir Taliban direniﬂiyle karﬂ›laﬂt›¤›n› söyledi. ‹ngiliz güçlerinin komutan›
General Ed Butler da, sadece kendi
birliklerinin günde 12 sald›r›ya maruz kald›klar›n› söylerken, “Irak ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu sald›r›lar›n
al›ﬂ›lmad›k bir yo¤unlukta görüldü¤ünü” belirtti.
Kabil, Londra, Paris ve Brüksel’de bürolar› bulunan Senlis Konseyi adl› kuruluﬂun ülkedeki duruma iliﬂkin haz›rlad›¤› raporda da, iﬂgalcilerin kaybetmekte oldu¤u belirtiliyor. Kuruluﬂ, burjuva medya-

n›n gizledi¤i bir gerçe¤i de ifﬂa ederek, Taliban’›n ülkenin güneyini neredeyse tümüyle ele geçirdi¤ini,
ilerleyiﬂinin
durdurulamad›¤›n›
kaydediyor ve ﬂu bilgileri veriyor:
“Taliban ön cephesi ﬂu anda ülkeyi
boydan boya kat ederek ikiye bölmekte, güney bölgelerinin tamam›n›
kapsamaktad›r. Bölgenin tamam›
açl›k ve yoksullu¤a mahkûm edildi.
Bu durum Taliban’a yönelik halk
deste¤ini art›rd›, örgüt yerel halk›n
ihtiyaçlar›na yan›t verdi.”
Amerikal› General Jones’in, Taliban militanlar›n›n gösterdi¤i direniﬂin kendilerini ﬂaﬂ›rtt›¤›n› söylemesi; daha üç ay önce “büyük çapl›
Taliban sald›r›lar›n›n iyi oldu¤unu,
çünkü böylece onlar› büyük say›larda öldürebildiklerini” söyleyen, Afganistan’da a¤›r kay›plar veren Kanada’n›n Savunma Bakan› Gordon
O’Connor’un ise, “Taliban’› askeri
güçle yok edemeyiz. Onlarla bir ﬂekilde görüﬂmek durumunday›z” deme noktas›na gelmesi; Afganistan
ve Pakistan Devlet Baﬂkanlar›’n›n

birbirlerini “Taliban’a karﬂ› yeterli
önlemi almamakla” suçlamas›; kuruluﬂun raporunu do¤rulayan, düﬂman cephesindeki sonuçlar›d›r.
Ülkeyi Taliban vahﬂetinden kurtaracaklard›! Kalk›nd›racaklar, yoksullu¤u tüketeceklerdi, fonlar kuruldu, uluslararas› toplant›lar yap›ld›,
ba¤›ﬂlar topland›. Afganistan halen
en yoksul ülkelerin baﬂlar›nda.
2002’den bu yana askeri operasyonlara 82.5 milyar dolar harcan›rken,
sözde kalk›nmaya harcanan sadece
7.3 milyar dolar. Her NATO operasyonunda sivil halk katledildi, dü¤ün
evleri, kerpiç damlar bombaland›.
Kukla Karzai hükümeti, yolsuzlu¤un doruklar›na ç›km›ﬂ durumda.
Taliban uyuﬂturucu ticaretinden
beslenen savaﬂ a¤alar›n› bast›rm›ﬂt›,
iﬂgalciler bunlar› yeniden iktidara
taﬂ›d›. Ve Afgan halk›na tüm bunlara ve iﬂgale boyun e¤mesi, Bat› medeniyetini hayal ederek beklemesi
söylendi. Afgan halk›n›n iﬂgalcilerden hiçbir beklentileri olmad›¤›, iﬂgalin halk› kazanamad›¤›, kendi ka-

rargahlar›n›n birkaç kilometrekarelik alan› d›ﬂ›nda ülkenin hiçbir yerinde denetim sa¤layamad›klar›
aç›kt›r. ﬁimdi emperyalist yalanlarla yarat›lan sis bulutu da¤›l›yor ve
gerçekler tart›ﬂ›l›yor. Sessizce da¤lara çekilenler kaleﬂnikof sesleriyle,
bomba gürültüleriyle dönerken, iﬂgalciler kolay zaferden kan içinde
uyan›yorlar. Bu kan kuﬂku yok ki,
onlar› bo¤acakt›r. Çünkü bu ülkeyi
“mücahit” diye diye Taliban’a teslim eden de onlard›, “Talibandan
kurtarma” ad›na iﬂgalle ve savaﬂ
a¤alar› ile yöneten de onlar.
Direniﬂ karﬂ›s›nda ki ﬂaﬂk›nl›klar›na ise, art›k ﬂaﬂ›rmamak gerekir.
Irak’ta da böyle olmuﬂtu. Böyle direniﬂ beklemiyorlar, hesap etmemiﬂlerdi. Öyle ya, her ﬂey onlar›n
hesap ettikleri gibi olmal›yd› zaten,
hiçbir direniﬂle karﬂ›laﬂmadan iﬂgaller yapmam›lar, o ülkelerin halklar›
da iﬂgalcilerini güllerle karﬂ›lamal›yd›! Halklar birkez daha,
kendilerinin d›ﬂta tutuldu¤u hesaplar›n bozulaca¤›n› ö¤retiyor.

hastaneye
götürülmedi.
CIA ajanlar› aniden odas›na
girerek onu ﬂaﬂk›na çevirip
"Hadi itiraf et" diye ba¤›rd›. Fiziksel iﬂkenceye maruz b›rak›ld›...

lik listenin ilk s›ras›nda.
Amerikan Küba Yay›nc›l›k Ofisi
gazetecilere para ödendi¤ini do¤rularken, paral› gazeteciler listesindeki en ilginç isim, sadece bu
y›l 11 bin 500 dolar alan WJAN-TV
muhabiri Manuel Cao. Bu muhabir, temmuzdaki Mercosur Zirvesi’nde, Castro’ya, 'siyasi bir muhalifinin ülkeyi terketmesine neden
izin vermedi¤ini' sormuﬂ ve Fidel’in cevab› ﬂu olmuﬂtu: "Sana
kim para ödüyor, paral› asker".

Amerikan Yöntemleri

1

‹ﬂkenceci ABD

ABD Baﬂkan› Bush'un
CIA’n›n ülke d›ﬂ›nda gizli sorgu merkezleri bulundu¤unu itiraf
etmesine karﬂ›n, iﬂkence yap›lmad›¤›n› söylemiﬂti. Ancak, bu gizli
merkezlerden Guantanamo'ya nakil edilece¤i aç›klanan 14 yabanc›
tutukludan biri olan Ebu Zubeyde'ye sorgulama s›ras›nda nas›l
"iﬂkence" yap›ld›¤›n›n detayl› bilgileri, New York Times Gazetesi’nde
yay›nland›. Eski ve yeni istihbarat
yetkililerine dayand›r›lan haberde,
Mart 2002’de Pakistan'da yaral›
yakalanan Zubeyde CIA’n›n ﬂu uygulamalar›na maruz kald›:
50 derece s›cakl›ktaki bir odaya konuldu. Vücudu morar›ncaya
kadar ›s› yükseltilmedi. Sorgu memurlar› önünde ç›r›lç›plak soyuldu.
Kulaklar› sa¤›r edecek kadar yüksek sesli müzik dinletildi. Yaralar›
mikrop kapt›. Fakat buna ra¤men
ölümcül bir hale gelinceye kadar

2

Paral› iftirac›

ABD emperyalizminin
direniﬂin simgesi olan Küba’ya
ve onun lideri Fidel’e yönelik karalama kampanyalar› bilinir. Bas›nda
yeralan bu tarz haberler nas›l yazd›r›l›yor, bir örnek ortaya ç›kt›.
ABD yönetimi 2001'den beri
Güney Floridal› 10 gazeteciyi, komünist hükümet karﬂ›t› propaganda yapmalar› için maaﬂa ba¤lam›ﬂ.
The Miami Herald Gazetesi’nin hükümet belgelerine dayand›rd›¤›
haberine göre; Amerikan Küba Yay›nc›l›k Ofisi, Castro'yu küçük düﬂüren haberler yapmalar› amac›yla
gazetecilere yüz binlerce dolar
ödedi. The Miami Herald'›n ‹spanyolca versiyonu El Nuevo Herald'›n yazar› Pablo Alfonso, beﬂ
y›lda ald›¤› 175 bin dolarla on kiﬂi9
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3

Paral› demokrasi

ABD dolarlar›n›n devrede oldu¤u bir baﬂka ülke ise,
Venezuella. Devlet Baﬂkan› Hugo
Chavez, ülkesindeki muhalif liderlerin, bu y›l yap›lacak seçimler öncesinde ABD'den para yard›m› ve
talimat ald›klar›n› aç›klad›. Sermayenin adaylar›n› "imparatorlu¤un
adaylar›" olarak nitelendiren Chavez, CIA elemanlar›n› kastederek,
"ﬁeytan›n temsilcileriyle görüﬂüyorlar" dedi.

O

Halklar›n Düﬂman› NATO

Afganistan’da 5 y›ld›r
emperyalizm ad›na
savaﬂanlar›n üstünde NATO bayra¤› dalgalan›yor. “Kuzey Atlantik
Pakt›”, bugün aç›k olarak ABD stratejisinin yürütücüsü ve emperyalist
tekellerin ç›karlar›n›n savunucusu
olarak görev üstlenmiﬂ durumdad›r.
Sosyalist sistemin ve Varﬂova
Pakt›’n›n da¤›lmas›ndan sonra
“NATO’nun rolü sona erdi” türünden görüﬂler ortaya at›l›rken, bu görüﬂlerin tam tersi yönde bir süreç
yaﬂan›yor. NATO, emperyalizmin
politikalar›nda giderek daha fazla
kullan›lan bir güç haline dönüﬂüyor.

ABD iﬂgalcili¤ini ve
iﬂbirlikçilerin uﬂakl›¤›n›
perdeleyen NATO
2000’lerin baﬂ›ndan itibaren t›rmanan emperyalist sald›rganl›k politikas› içinde NATO’nun daha çok
kullan›lmak istenmesi, hem Amerikan emperyalizminin hem de iﬂbirlikçi yeni-sömürge ülke yönetimlerinin iﬂine geliyor. Emperyalist
planlar›n hayata geçirilmesi NATO’ya, yani bir “uluslararas› güce”
havale edilerek, iﬂgaller, katliamlar
NATO bayra¤› alt›nda gerçekleﬂtirildi¤inde, hem ABD emperyalizmi
kendini k›smen gizlemiﬂ ve teﬂhir
olmaktan kurtulmuﬂ olurken, yenisömürgelerin yönetimleri de Amerikan uﬂakl›klar›n› k›smen de olsa
perdeleme imkan› bulmuﬂ oluyorlar.
Ony›llarca “komünizm tehdidine karﬂ› ortak savunma örgütü” olarak lanse edilen NATO, iﬂbirlikçi
ülkeler için emperyalizme uﬂakl›k
yapmay›, emperyalizmin ucuz askeri olmay› gizleyen bir iﬂlev görüyor
adeta. Nitekim, Türkiye’nin Afganistan’a asker göndermesi sürecin-

Türkiye, 1952’den Beri, NATO’ya Üye;
Emperyalizmin Katliamlar›na Ortak
de, Amerikan emperyalizminin
TSK’dan operasyonal güç iste¤i D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› taraf›ndan “NATO
kapsam›nda olursa, olabilir” ﬂeklinde cevaplanm›ﬂ ve asker gönderme de NATO kapsam›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Emperyalizmin hizmetine
asker vermeyi, NATO bayra¤› alt›nda yapmay›, kendi halk›na karﬂ› daha kolay savunabilece¤ini düﬂünmektedir iﬂbirlikçi iktidarlar.
Bu anlamda da, NATO’nun üzerindeki “uluslararas› güç” ﬂal›n› ve
“savunma örgütü” etiketini kald›r›p
NATO gerçe¤ini halklar nezdinde
teﬂhir etmek hâlâ gerekli ve güncel
bir görevdir.

NATO, ABD’nin
yede¤indedir
Emperyalizmin “ortak” askeri
gücü NATO, esas›nda baﬂ›ndan itibaren ABD damgas›n› taﬂ›yan bir
askeri örgüttür. Özellikle 1990’lardan itibaren, Birleﬂmiﬂ Milletler’de
oldu¤u gibi, NATO’da da ABD etkisi daha da artm›ﬂt›r. Ve bugün Afganistan’da oldu¤u gibi, ABD, NATO’yu kendi politikalar› do¤rultusunda yedeklemiﬂtir. Kuﬂku yok ki,
NATO emperyalistler aras› çeliﬂkilerin tezahür etti¤i alanlardan biridir
ve bu anlamda mutlak bir belirleyicilikten sözedilemese de, ABD’nin
hükümranl›¤› da aç›kt›r. ABD, NATO’yu baﬂ›ndan itibaren denetimi
alt›nda tutmaktad›r. Dünyan›n pekçok ülkesine yay›lm›ﬂ NATO kurumlar›, üsleri, esas olarak ABD kurumlar› durumundad›r.
Afganistan’da bugün NATO’ya
ba¤l› 9 bin asker var. Afganistan iﬂgaline Avrupa emperyalistleri de kat›lm›ﬂt›r. Ancak sald›r› karar› ve plan› ABD’nindir; Avrupa emperyalizmi ABD’nin peﬂinde kat›lm›ﬂt›r bu
savaﬂa; NATO da ayn› ﬂekilde dahil
10
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edilmiﬂtir. NATO’nun dahil edilmesi demek ise, Türkiye’nin de otomatikman dahil edilmesi demekti.

Kan dökerek üye olunan
yerde, üyelik de kan
dökerek sürdürülür!
NATO üyesi olmak, emperyalist
politikalara ortak olmakt›r. Türkiye
için de NATO üyeli¤i, en baﬂ›ndan
itibaren bu niteliktedir. Nitekim, Türkiye henüz NATO’ya üye olmam›ﬂken, Türkiye'ye gelen Amerikal› bir
senatör, görüﬂtü¤ü yetkililere ﬂöyle
diyordu: “Koreye asker yollarsan›z NATO'ya girebilirsiniz!”
Sözlerin anlam› aç›kt›: Emperyalist dünyaya kabul edilmek, NATO'ya üye olabilmek için emperyalizm ad›na dünya halklar›n›n kan›n› dökmek gerekiyordu. Türkiye
emperyalizm ad›na savaﬂabilece¤ini
kan›tlamal›yd›. Kore’de emperyalizmin ç›karlar› için ölüme yollanan
binlerce asker, bunun kan›t› oldu!
Türkiye, stratejik, ekonomik ve
askeri aç›dan emperyalizme sunacak pek çok ﬂeyi olan bir ülkeydi.
Üstelik Kore’de kendini de kan›tlam›ﬂt›. ‹ﬂte bütün bunlar›n sonucunda Türkiye 15 ﬁubat 1952'de NATO'ya al›nd›. O günden bu yana
TSK mensuplar›, NATO’nun “ucuz
askeri” olarak görev yap›yor.
NATO üyeli¤inin sonuçlar› sadece bu kadar de¤il tabii. NATO karar›yla ülkemizde “Gladio” teﬂkilat› kuruldu. Halk›m›za karﬂ› kontrgerilla taraf›ndan katliamlar, provokasyonlar örgütlendi. NATO anlaﬂmalar› gere¤ince say›s›z üs aç›ld›.
Asker sivil devlet görevlileri, Ortado¤u ülkelerine yönelik say›s›z askeri veya örtülü operasyonda yerald›. Topraklar›m›za nükleer füzeler
yerleﬂtirildi.
1950’lerden itibaren NATO’nun

“ileri karakolu” olarak konumland›r›ld› Türkiye. Yani daha aç›k
bir deyiﬂle “emperyalizmin bekçisi”
olma görevi verilmiﬂti. NATO’nun
sosyalist sistemle “en uzun s›n›ra
sahip” ülkesiydi. Dolay›s›yla NATO
üyeleri aras›nda, Avrupa'da en çok
asker besleyen, savunmaya en çok
ödenek ay›ran üye durumunda oldu
hep. Kendi halk›n› aç b›rakarak emperyalizmin savunmas› için silahlanmaya para ay›rd›.
1952’den bu yana da, NATO’nun giriﬂti¤i her operasyonda,
emperyalistlerin çizdi¤i s›n›rlar
içinde siyasi, askeri ve co¤rafi olarak yerald›.
Türkiye gibi ülkelerin NATO
üyeli¤inin ABD aç›s›ndan ne iﬂe yarad›¤›n› zaman›nda ABD yetkilileri
gayet pervas›z sözlerle aç›klam›ﬂlard›: ABD D›ﬂiﬂleri Bakanlar›ndan John F. Dulles ﬂöyle demiﬂti:
“NATO'ya en ucuz askeri Türkiye
sa¤l›yor. Bir Türk askerinin bize
maliyeti 23 cent!”
Bugün Afganistan’daki 9 bin NATO askerinin içinde NATO’nun en
ucuz askeri olan TSK mensuplar› da
yeral›yor. ABD ve NATO, daha da
fazlas›n› istiyor bu ucuz askerlerden.
AKP haz›r. Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t “çat›ﬂmaya
gönderilecek askerimiz yok” diyor;
ama bunu derken, “emperyalizm
ad›na” savaﬂmaya m› karﬂ› ç›k›yor?
Hay›r, Genelkurmay Kuzey Irak’la
ilgili ABD’yle pazarl›k manevralar›
yap›yor. De¤ilse, NATO’nun “yeni
konsepti”ne hiçbir itiraz› yoktur
Genelkurmay’›n. O “yeni konsept”
için, Balkanlar’dan Ortado¤u’ya
binlerce askeri emperyalizmin askeri olarak istihdam etmekte mahzur
görmemiﬂtir.

NATO: “Teröre karﬂ›
savaﬂ”›n operasyon gücü
NATO’nun amac›, “Sosyalist
sisteme karﬂ› güçlü bir askeri savunma –ki bu sald›r› diye okunmal›d›r– örgütü oluﬂturmak, Avrupa'y›
olas› bir devrim tehlikesinden korumak, yeni-sömürgelerin ulusal kimlikli ordular›n› kendi denetimi alt›-

na alarak yönlendirmek”ti.
Ülkemizdeki tüm iktidarlar ve
ordu, 1952’den beri, sosyalist sisteme, devrimlere, ulusal kurtuluﬂ savaﬂlar›na karﬂ›, NATO bünyesinde
karﬂ›-devrimci bir politikay› kabul
edip uygulam›ﬂlard›r.
Sosyalist sistemin y›k›lmas›n›n
ard›ndan bu stratejik amaç yeni bir
kal›ba döküldü.
1991’deki NATO Zirvesi’nde
ABD’nin çizdi¤i yeni bir çerçeveyle “Rusya’da ve eski sosyalist ülkelerde kar›ﬂ›kl›klar›n sürmesi”, “Ortado¤u ve Akdeniz’in güneyindeki
ülkelerden gelebilecek tehditler”
NATO’nun varl›¤›n›n devam etmesinin gerekçeleri olarak sunuldu. Bu
çerçevede Yugoslavya sald›r›s›,
yeni stratejinin ilk prati¤i oldu.
1999’da NATO’nun politikalar›
yeni bir zirvede ele al›nd›. Bu zirvedeki karara göre, NATO, art›k “‹stikrars›zl›klar, organize suçlar, kitle
imha silahlar›n›n yay›lmas› ve terör” tehdidine karﬂ› savaﬂacakt›.
Baﬂka bir deyiﬂle, NATO, ABD’nin
“teröre karﬂ› savaﬂ”›n›n askeri örgütü olacakt› art›k. NATO’nun ABD
politikalar›na yedeklenmesinde bu
zirve önemli bir dönüm noktas›d›r.
Bu politikalar çerçevesinde NATO aç›k bir sald›r› gücü olarak yeniden tan›mland›. Al›nan kararlara
göre NATO, “dünyan›n her yerindeki ﬂüpheli terörist üslere sald›r›
düzenleyebilecek... ‘terörist üsler’in bulundu¤u ülkenin onay› da
aranmayabilecek... teröristlerin biyolojik veya kimyasal silah saklad›¤› düﬂünülen bölgelere müdahale
için kullan›lacak.. bu konuda ilgili
ülkenin NATO’dan yard›m talep
edip etmedi¤ine bak›lmayacak”t›.
‹ﬂte Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve Türk Silahl› kuvvetleri,
halklara karﬂ› resmileﬂtirilen bu eﬂkiyal›¤› onaylam›ﬂlard›r. TSK birlikleri, bu eﬂkiyal›¤›n uygulanmas›nda emperyalizmin askeri olarak
görev üstlenmektedirler.
Ülkemizdeki düzen partileri, dönemsel ç›karlar›, oy hesaplar›, halk›n tepkilerini istismar etmek gibi
çok çeﬂitli etkenlerle, birçok ﬂeye
11
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Emperyalizm ad›na bir ülkeye
gidenler, hangi “ulusal” bayra¤›
taﬂ›yor veya hangi “uluslararas›
güç”e mensup olurlarsa olsunlar, onlar› bekleyen Afganistan’da da oldu¤u gibihalklar›n öfkesidir.
karﬂ› ç›km›ﬂlard›r. Mesela emperyalizmin Ortado¤u planlar› için konuﬂland›rd›¤› “Çekiç Güç”e veya
IMF’ye, Dünya Bankas›’na göstermelik de olsa muhalefet ettiler. Ama
NATO, hiçbir düzen partisinin göstermelik bile olsa karﬂ› ç›kmad›¤›,
karﬂ› ç›kma demagojisi bile yapmad›¤› bir ittifakt›r. Cuntalar dahi, iktidara yeni oturan her gücün “NATO’ya ba¤l›y›z” yeminini tekrarlamas› adeta bir klasiktir ülkemizde.
Bir baﬂka çarp›c› NATO gerçe¤i,
zaman zaman birbiriyle çeliﬂki içinde olan hükümetler ve Genelkurmay’›n, birbiriyle hiç çeliﬂkiye düﬂmedi¤i konular›n da baﬂ›nda gelir
NATO taahhütleri.
Elbette nedeni var bu durumun.
Oligarﬂik diktatörlük, daha yeni-sömürgecili¤in baﬂ›ndan itibaren NATO’yu, kendi düzeni için en önemli
dayanaklardan biri olarak görmüﬂtür. Oligarﬂi için devrimler karﬂ›s›nda bir “subap”t›r NATO! Bu nedenle de 1952’den bu yana NATO’ya
hizmette hiç kusur etmemiﬂtir. NATO’ya hizmet, ABD’ye hizmettir.
Bugün
AKP hükümetinin
ve
TSK’n›n, ABD’nin “teröre karﬂ› savaﬂ›”n›n en önemli destekçilerinden
biri olmas›, 54 y›ll›k NATO üyeli¤i
tarihine eklenen kanl› ve utanç dolu
yeni bir sayfad›r. Ba¤›ms›z bir iktidar›n ilk iﬂlerinden biri, bu “emperyalizmin ucuz askeri” olma utanc›na son vermek olacakt›r.

Diyarbak›r’da Katliam!
Diyarbak›r'da 12 Eylül akﬂam›
Koﬂuyolu Park›'nda meydana gelen
patlamada 7’si çocuk 11 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. Patlamada ölenlerden
5’i ayn› ailedendi.
Katliam, Diyarbak›r’da binlerce
kiﬂinin kat›ld›¤› gösterilerle protesto edilirken, binlerce kiﬂi patlaman›n meydana geldi¤i yere karanfiller b›rakt›, bölgedeki esnaf kepenk
kapatt›. Ayr›ca Diyarbak›r'da 2 gün
yas ilan edildi.
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan› Osman Baydemir, DEP Eski Milletvekili Selim Sadak, DTP
Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) il
yöneticileri, Demokratik Kitle Örgütü temsilcilerinin de aralar›nda
bulundu¤u binlerce kiﬂi dakikalarca

alk›ﬂ ve z›lg›tlar eﬂli¤inde, "Katil
Erdo¤an Hesap Versin", "Katil
Devlet Hesap Verecek", "ﬁehit
Nam›r›n" sloganlar›n› att›.
Daha sonra kitle Sunay Caddesi'ni trafi¤e kapatarak eylemini
"Amed Halk› Uyuma, ﬁehidine
Sahip Ç›k", "Çocuklar›n Hesab›
Sorulacak" sloganlar›yla devam
ettirdi.
*
Patlaman›n DTP’nin PKK’ye
yapt›¤› “ateﬂkes” ça¤r›s›n›n hemen
arkas›ndan gelmesi dikkat çekiciydi. Bu yan›yla, iktidar, polis ve faﬂist bas›n›n “PKK’li teröristler yapt›” aç›klamas›na karﬂ›n, burjuva bas›nda da “provokasyon”, “derin
devlet” ﬂüpheleri dile getirildi.
Aç›k ki, olay e¤er bir “kaza” de-

¤ilse, halka karﬂ› bir eylemdir. Ve
kontrgerilla tarz›d›r.
Koma Komalen Kurdistan
(KKK) ve Kongra-Gel taraf›ndan
yap›lan aç›klamalarda da sald›r› k›nand›. KKK’nin aç›klamas›nda,
“baﬂta DTP olmak üzere birçok demokratik çevrenin yapt›¤› ateﬂkes
ça¤r›lar›n›n hemen ard›ndan geliﬂen
sald›r›n›n, faillerin kimli¤i ve arkas›ndaki güçleri ele verdi¤i” belirtildi. Kongra-Gel aç›klamas›nda
patlama “ﬁemdinli’nin devam›”
olarak nitelendirilirken, HPG de
“sald›r›n›n hesab›n›n sorulaca¤›”
ﬂeklinde bir aç›klama yapt›.
Patlaman›n ard›ndan Diyarbak›r
Valili¤i, “patlaman›n bomba taﬂ›nmas› s›ras›nda meydana geldi¤i”
ﬂeklinde bir aç›klama yapt›. Ancak
daha sonra bu aç›klamay› kan›tlayacak bir bilgi ve bulguya ulaﬂ›lmad›¤› belirtildi.
12 Eylül akﬂam› yaﬂanan katliam›n ard›ndan polis ve askeri güçler, Diyarbak›r’da tam bir terör estirirken, ﬂehrin çeﬂitli yerlerinde
protestolar da sürdü.
11 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirmesine
sebep olan patlamay› Türk ‹ntikam Tugay› üstlendi. Ayn› adl›
kontra sitesinde sald›r›n›n “Siirt'in
Eruh ‹lçesi'nde ölen Er Ali Bal›kç›’n›n intikam›n› almak için düzenlendi¤i” iddia edildi.
Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada, patlama üzerine spekülatif yorum ve aç›klamalar sürüyordu.

Yasalar yeniden
hakk›nda soBir baba hakk›nda yap›labilecek en saçma
ruﬂturma açyaz›l›yor sanki, “Teve
insanl›k
d›ﬂ›
suçlama:
m›ﬂt›.
röristin cenazesine
kat›lmak suç, topraPoliste ya¤a vermek suç”...
p›lan sorguda
Baba Tunç’a
amcalar› Mehmet ﬁirin Tunç ve H›Üstelik bununla suçlanan, cena“O
teröristin
cenazesine
niçin kat›ld›r Tunç ile ilçe sakinlerinden 9 kiﬂi
zenin babas›ndan, kardeﬂlerinden
d›n›z, neden topra¤a verdiniz?” dihakk›nda, Selman Tunç'un cenazebaﬂkas› de¤il.
ye soruldu.
sine
kat›ld›klar›
gerekçesiyle
DiyaSivas'ta ç›kan bir çat›ﬂmada yadin
Cumhuriyet
Savc›l›¤›'nca
soruﬂAbdullah Tunç, bu soruya “Sizin
ﬂam›n› yitiren HPG'li Selman
turma
baﬂlat›ld›.
çocu¤unuz
ölürse onu çöpe mi atarTunç'un cenazesinin 29 A¤ustos’ta
s›n›z?” diye baﬂka bir soruyla cevap
memleketi A¤r›'n›n Diyadin ‹lçeDiyadin Cumhuriyet Savc›l›¤›,
veriyor. Acaba bu soruyu cevap
si’nde topra¤a verilmesinin ard›nbu soruﬂturmadan k›sa süre önce de,
dan cenazesine kat›lan babas› Abverecek bir hukukçu veya burjuva
Selman Tunç'un cenazesine kat›l›p
dullah Tunç, a¤abeyi Orhan Tunç,
politikac› var m› bu ülkede?
dini vecibeleri yerine getiren imam

O¤lunun Cenazesine Kat›lmak Suçu!
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Hapishanelerde TECR‹T Var !
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Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde
Tutsaklara Sald›r›
X Sald›r›lar sonucunda yaral› olmayan tutsak yok!
X Tutsaklara 10 AY görüﬂ, mektup yasa¤› verildi!
12 Eylül’de Tekirda¤ 1
No’lu Hapishanesi’ne giden ziyaretçiler, orada tutsaklara karﬂ› bir sald›r› gerçekleﬂtirildi¤ini ö¤rendiler.
Zindanc›lar, havaland›rma kap›lar›n› keyfi olarak kapatmak
için geldiklerinde tutsaklar›n bu
keyfili¤e izin vermemesi üzerine
hak gasb› fiili sald›r›ya dönüﬂtürülüyor. Tüm tutsaklar keyfilik karﬂ›s›nda ayn› tavr› ald›¤› için tüm tutsaklara sald›r›l›yor.
Tutsaklar bu sald›r›y› protesto
etmek için kap› dövme eylemi yap›yorlar. Nazi Toplama Kamp› yöneticileri, buna da 3 ay görüﬂ yasa¤› veriyor. Bu cezaya karﬂ› tutsaklar tekrar kap› dövüyor. Tekrar ceza veriliyor... Toplam 10 ay görüﬂ yasa¤› verilmiﬂ durumda.
Ayr›ca, idare tekli hücreleri boﬂalt›p hücre cezalar›na haz›rl›yorlar.
Sald›r›larda bütün tutsaklar yaralan›yor. Yaral› olmayan yok. Ancak
tutsaklar›n coﬂkusu, morali her zamanki gibi, yani yüksek!
Tekirda¤ F Tipi’ndeki
sald›r›larla ilgili olarak büromuza ayn› gün ulaﬂan ve
tecritin nas›l iﬂledi¤ini gösteren bir mektubu da aﬂa¤›da yay›nl›yoruz:
Merhaba; Yürüyüﬂümüzün coﬂkusuyla kucakl›yorum. Dileriz iyisinizdir. Bizler her ﬂeye ra¤men çok
iyiyiz.

Bulundu¤umuz hapishanede temmuz ay› ortalar›ndan itibaren estirilen soruﬂturma terörü ve havaland›rma hakk›m›z›n gasbedilmesine kadar
vard›r›lan bask›lar hakk›nda bilgi vermek istiyorum.
Hastane sevki s›ras›nda arkadaﬂlar›m›za sözlü fiili sald›r›lm›ﬂ, arkadaﬂlar›m›z slogan atarak bu sald›r›lara
karﬂ› tepkilerini göstermiﬂlerdir. ‹dare
sald›r›n›n sorumlular›n› cezaland›rmak yerine arkadaﬂlar›m›za çeﬂitli disiplin cezalar› vererek iﬂkencecileri
ödüllendirmiﬂtir.
14 Temmuz’da arkadaﬂlar›m›za
verilen disiplin cezalar›n› protesto etmek amac›yla slogan at›p kap›lara
vurdu¤umuz gerekçesiyle, tüm siyasi
tutsaklar hakk›nda 1 ay mektup yasa¤› ve 1 ay ziyaretten men cezalar›
verilmiﬂtir.
15 A¤ustos’da her ay düzenli olarak yapt›¤›m›z ﬂehitlerimizi anma
program›m›z nedeniyle yine hakk›m›zda disiplin soruﬂturmas› aç›ld›.
Yine hepimize 1 ay süreyle men cezas› verildi.
Y›llard›r düzenli olarak yapt›¤›m›z programlar nedeniyle ceza verilmezken bugün keyfi bir ﬂekilde verilen cezalar› protesto etmek amac›yla
slogan at›p kap›lara vurdu¤umuz gerekçesiyle hakk›m›zda peﬂ peﬂe disiplin soruﬂturmalar› aç›lmaya baﬂland›.
Bu noktadan sonra idare kelimenin
tam anlam›yla bir soruﬂturma ve disiplin cezas› ya¤d›rma furyas› baﬂlatt›.
2006/70 No ve 28.08.2006 tarihli
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kararla tüm siyasi tutsaklar hakk›nda
3 ay süreyle ziyaretten men cezas›
verildi. Öyle ki, 14 A¤ustos'ta ameliyat olmak için Edirne T›p Fakültesi'ne sevk olan Muhittin Eser adl› arkadaﬂ›m›za dahi "21 A¤ustos'ta" kap›lara vurdu¤u gerekçesiyle disiplin
cezas› verildi.
Peﬂis›ra 04.09.2006 tarihi kararla
yine ayn› gerekçelerle tüm siyasi tutsaklara yine 3 ay süreyle ziyaret
men cezas› verildi.
Böylece tüm siyasi tutsaklara 1
y›ldan fazla mektup ve ziyaretten
men cezalar› verilmiﬂtir. ﬁu haliyle
Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi bir y›l süreyle tüm dünyaya kapal›d›r.
Tutsaklar›n dünya ile ba¤lar›n›
kesmek idareye yetmemiﬂ olmal› ki,
07.09.2006 günü saat 11.00'de hücrelere ani bask›nlar yaparak havaland›rma kap›lar›n› zorla kapatt›. Fiili
olarak hücre cezas› anlam›na gelen
havaland›rma hakk›m›z› da gasbetmeye baﬂlad›. Kap›lar›n zorla kapat›lmas› esnas›nda yine arkadaﬂlar›m›za
fiili sald›r›lar gerçekleﬂtirildi. Birlikte kald›¤›m›z Kemal Alev'in beline
tekme at›lmas› nedeniyle daha önce
ameliyat oldu¤u bel f›t›¤› tekrar nüksetti. Havaland›rma kap›lar› kapal› oldu¤u için di¤er arkadaﬂlar›n durumlar›n› ayr›nt›l› bilmemekteyiz.
Temmuz ay› ortalar›ndan bu yana
gün geçmiyor ki, idare bir bahane yarat›p hak gasp› ve fiili sald›r›lar›n› t›rmand›rmas›n.
Mektup yasak! Ziyaret yasak! Havaland›rma yasak! Yasal yay›nlar yasak! Ve güya bunlar›n hepsi F Tipleri’ndeki tutsaklara tan›nan haklar.
Gerçekte ise F Tipleri’nde tek bir
"hakk›m›z" var: Yasaklardan yasak
seçme hakk›!.. 5 y›ld›zl› lüks oteller
denilerek reklam› yap›lan F Tipleri’ndeki son durum böyle. Ancak yasaklar›, bask›lar›, nice olursa olsun, biz
bildi¤imiz yoldan milim ﬂaﬂmadan
emin ad›mlarla yürümeye devam ediyoruz. Aslolan da bu. Gerisi ayr›nt›.
Günü vakti geldi¤inde bilahare bu ayr›nt›lar› da ele alaca¤›z elbette.
Tüm Tekirda¤ tutsaklar›ndan herkeslere selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Kendinize iyi bak›n.
Sinan ÜNLÜ
B1-49 Tekirda¤ 1 No'lu

ra direnen Direniﬂ
Evi'ndeyiz. Türkiye'nin de¤iﬂik yerlerinde 12 Eylül'le ilgili yap›lan eylemlere Behiç de kendi
eylemiyle destek veriyor, devrim ﬂehitlerinin b›rakt›¤› miras› can›yla inanc›yla büyütüyor. Tüm
ﬂehitlerin hesab›n›
soruyor
direniﬂi.
Hem de 12 Eylül’ü
s›rf y›ldönümünde
hat›rlayanlar›n tersine 34 y›ld›r süren mücadeleden ald›¤› mirasla. Behiç’in dinlendi¤ini
ö¤reniyoruz, biz de yeni demlenmiﬂ
çaylar eﬂli¤inde, destek açl›k grevindekilerle sohbete baﬂl›yoruz.
Onur Gür, tekerlekli sandalyesiyle ilk dikkatimizi çekendi. Yüzü
tan›d›k, birçok eylemde gördü¤ümüz birisi. 26 yaﬂ›nda, 1989 y›l›nda
ekonomik koﬂullardan, devlet bask›s›ndan dolay› Dersim'den yola ç›k›p ‹stanbul'a geliyor ailesiyle. ﬁimdi Sar›gazi'de oturuyor. Tecriti, tecrite karﬂ› mücadelenin halka ulaﬂt›r›lmas›nda yaﬂanan eksiklikleri politik bir bak›ﬂla de¤erlendiriyor. Kapitalist kültürün egemen oldu¤u
yerde sosyalist kültürün önemine
vurgu yaparak Behiç'in 161. gününde olmas›na ra¤men moralinin çok
etkileyici oldu¤unu ve insana güç
verdi¤ini söylüyor. ‹ﬂçi bir ailenin
çocu¤u Onur. Ezen ezilen çeliﬂkisini hep yaﬂad›¤›n› bunun ezikli¤ini
hissetti¤ini anlat›rken sesi kinleniyor, sertleﬂiyor.
Emin Nurtepe'nin gecekondular›ndan geliyor. 25 yaﬂ›nda. Mavi
gözleri gülümseyerek baﬂl›yor konuﬂmaya. Utangaç bir hali var, Behiç avukatl›¤›n› yapm›ﬂ birkaç kez.
Behiç'in ölüm orucu direniﬂine baﬂlayaca¤›n› duyunca o da bas›n aç›klamas›na gelen, ilk ad›m›nda yan›nda olan ilk Nurtepeliler'den olmuﬂ.
"Behiç Abinin direniﬂine sayg›yla
bak›yorum" diyerek sözlerini bitirirken biz de Dilek'e dönüyoruz. Dilek Çoban da Nurtepe'den geliyor. 1
günlük açl›k grevi yapacak. Bunun

Ölüm beklemiyor
Bundan 26 y›l önceydi, birçok
kiﬂinin 'art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi
olmayacak' korkusuna kap›ld›¤›,
kendisini korkular›yla düﬂünceleri
aras›nda seçim yapmak zorunda
hissetti¤i bir sürecin baﬂlang›c›yd›.
11 Eylül darbeyle, kanla, zulümle
evrilmiﬂti 12 Eylül'e. Ve art›k birçok
kiﬂi için 11 Eylül öncesiyle 12 Eylül
sonras› birbirinden çok farkl› olacakt›. Birbirinin devam›, birbirini
tamamlayan olmayacakt› art›k günler. Klasik bir deyiﬂle "Karabasan
gibi çökecekti" zulüm. Ve bu zulüm
korku da¤lar›n› büyütecekti. Kimileri yurtd›ﬂ›na kaçmakta bulacakt›
çareyi, kimileri de korkular›yla örülü bir kapanda s›k›ﬂ›p kendini korumaya çal›ﬂmakta.
Bugün 12 Eylül'ün yarg›lanmas›n› isteyen protesto eylemleri yap›l›yor ülkemin de¤iﬂik yerlerinde.
Kendi korkular›n› anlatan, meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan köﬂe yaz›lar›, sat›rlar, darbeciler yarg›lans›n spotlar›
birçok gazetenin sayfalar›nda yer
al›yor. O sürecin insanlar› demeçler
veriyor.
Ve direnenler, mücadelelerini
kesintisiz sürdürenler. Bulunduklar›
her mevziyi direniﬂ mevzisine dönüﬂtürenler, "darbeciler yarg›lans›n"
söylemini 'darbecilerden hesap soraca¤›z'a dönüﬂtürenler... Onlar bugün yine direniﬂ mevzisindeler. O
y›lg›nlar›n yayd›¤› umutsuz havaya
hiçbir zaman ve hiçbir koﬂulda kap›lmayanlar›n yan›nday›z bu hafta
da. 161 gündür direniﬂiyle 12 Eylül
darbecilerine ve tüm umutsuzlukla-
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hem mutlulu¤unu hem de buruklu¤unu yaﬂ›yor. 2 çocuk annesi Dilek.
Bir çocu¤u özürlü. Çocu¤unu kardeﬂine b›rak›p gelmiﬂ, bu yüzden bir
günlü¤üne gelmiﬂ. 29 yaﬂ›nda. Daha önce kardeﬂi 3.5 y›l tutsak kalm›ﬂ
Tekirda¤ hücrelerinde. Ziyaretine
s›k s›k gidermiﬂ. 3 y›l boyunca neler
neler yaﬂam›ﬂ hapishane önlerinde.
Analar›n ac›l› bak›ﬂlar›n› görmüﬂ,
onlarla dertleﬂmiﬂ, gardiyanlardan
gördü¤ü muamele, kardeﬂinin yaﬂad›klar› ona birçok ﬂey ö¤retmiﬂ. Salih Sevinel'in k›zlar›yla, ailesiyle tan›ﬂt›¤›n› söyleyerek "Salih bizim
hemﬂerimiz. Hapisteyken kardeﬂimle sözleﬂmiﬂler, d›ﬂar› ç›k›nca ﬂöyle
yapaca¤›z, Tokat'›n da¤lar›nda sokaklar›nda dolaﬂaca¤›z diye. Ama
sa¤ ç›kamad› o hücrelerden." Verilen ve tutulamayan sözlerin öfkesiyle konuﬂuyor Dilek. "Yan›nda sürekli olamasam da ruhumla yüre¤imle Behiç'in yan›nday›m".
3 saattir Direniﬂ Evi'ndeyiz, gözlerimiz Behiç'i ar›yor. Refakatç›s›na
sa¤l›k durumunu soruyoruz. Bize
sa¤l›¤›n›n bozuldu¤unu, a¤r›lar›n›n
artt›¤›n› söylüyor. ‹lk kez eve geliyor ve onu göremiyoruz. Bir burukluk kapl›yor yüre¤imizi.
Ziyaret defterine düﬂülen notlara
bak›yoruz. Özkan "Behiç Abiyi dimdik ayakta görünce içim rahat oldu"
diyerek heyecan›n› yazm›ﬂ. Onu bu
kadar uzun süre boyunca göremeyince Özkan'›n kap›ld›¤› korkunun
çok da uza¤›m›zda olmad›¤› hissine
kap›l›yoruz.
Haberini al›yoruz Gülcan'›n da.
Sa¤l›¤› git gide bozuluyor. Mide bulant›lar›n›n ve a¤r›l› günlerin yo¤unlaﬂaca¤› günler çok yak›n›nda.
Bu aç›kki uzun vadeli programlara zaman› yok Behiç'in, Gülcan'›n, Sevgi'nin... Günler sonras›na
programlar yapmak da önemli ama
süreci daha h›zl› iﬂlemek zorunday›z. Çünkü ölüm beklemiyor. Uzun
vadeli programlar› beklemeyecek
ölüm. Bu nedenle de rahat olmamal›y›z. Onlar› sanc›l› günlere b›rakmadan ve b›rakmamak için ne yapacaksak daha h›zl› yapmak zorunday›z. Bu hepimizin sorumlulu¤u.

Böyle bir karar verdi¤ine göre demek
ki gerekiyordu. O bilinçli bir ayd›n.
O’nun kayb›, Allah korusun çok ﬂey
olur, kötü. Umuyorum ve diyorum ki
iktidardakiler, eylemine duyars›z kalmazlar. F Tipi tecrit kalkar umar›m
ve kaybetmeyiz.”
Ruhan Mavruk ise tecrite karﬂ› olman›n emperyalizme karﬂ› olmak anlam›na geldi¤ini belirtirken, Aﬂc›’n›n
dünyaya örnek oldu¤unu kaydetti.
Ayd›nlar› destek olmaya ça¤›ran
Mavruk, Ece Temelkuran’›n kitab›nda ayd›nlara yönelik eleﬂtirilerine de
kat›ld›¤›n› dile getirdi ve “Birçok ayd›n arkas›n› döndü” dedi.

ﬁairler Direniﬂ Evi’nde
Ölüm orucu eyleminin 154. gününde olan Av. Behiç
Aﬂc›’y› 5 Eylül günü ﬂair Arif Damar ve ﬂair Ruhan
Mavruk ziyaret etti. Ayr› ayr› gerçekleﬂen ziyaretlerde,
Arif Damar, Aﬂc›’ya “Külliyen Red” adl› ﬂiir kitab›n›
hediye etti. Büyük Direniﬂ üzerine yap›lan konuﬂmalarda s›k s›k ayd›n misyonu tart›ﬂ›l›rken, Damar, direnenlere duydu¤u sayg›y› ifade etti.
Arif Damar, burada bulunmas›n›n ayd›n olman›n gereklili¤i oldu¤unu ifade ederken, Behiç Aﬂç›’n›n halk›n
sevincine, s›k›nt›s›na ortak bir ayd›n oldu¤unun alt›n›
çizdi ve ﬂöyle dedi: “Daha önce yaz›s›n› okudum. 122
kiﬂi öldü diyor. O sorumlu bir ayd›n ki bunu yap›yor.

Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› Halk›n Tak›m› Grubu ad›na bir grup,
10 Eylül günü Direniﬂ Evi’ndeydi. Tribünlerde yarat›lmak istenen kültüre alternatif olmak istediklerini anlatan taraftarlar, ölüm oruçlar›na yabanc› olmad›klar›n›
belirterek, daha önce kendilerinden biri olan Berkan
Abatay’› örnek verdiler. Çarﬂ› Grubu olarak toplumun
sorunlar›na duyars›z olmad›klar›n›, haklar ve özgürlükler mücadelesine tribünlerden ses vermeye devam edeceklerini aktaran taraftarlar, tribünlerden “Çarﬂ› tecrite
karﬂ›” slogan›n› yayacaklar›n› ifade ettiler.
Sorular›m›z› grup ad›na cevaplayan Bar›ﬂ P›narl›,
‘meﬂhur’ Çarﬂ› Grubu’nun yap›s›n›, kendilerinde belirledikleri misyonlar›n› anlat›rken, ﬂunlar› söyledi: “Çarﬂ›
Grubu’nun genel olarak tecrite karﬂ› çok net bir duruﬂu
var. Sadece hapishanelerde yaﬂanan bir olay de¤il, tüm

toplumun tecrit edilmesi olarak alg›l›yoruz. Tecriti üretmeyen, de¤erlendirmeyen, sorunlar›na sahip ç›kmak yerine arabesk kültürün hakim k›l›nmak istenmesinin bir
parças› olarak görüyoruz. Tecriti uygulayanlar böyle bir
toplum yaratmak istiyorlar. Çünkü ancak böyle yaﬂayan
bir halk üzerinde iktidar›n› daha rahat bir ﬂekilde sürdürebileceklerine inan›yoruz. Bu noktada tecrite karﬂ›y›z
ve tecrite karﬂ› direnen baﬂta Avukat Behiç Aﬂc› olmak
üzere herkesi destekliyoruz. Ölüm orucunun yak›c›l›¤›n› biz de grup olarak kendimiz birebir yaﬂad›k. Tribünlerde birlikte ba¤›rd›¤›m›z
bir arkadaﬂ›m›z da tecrite
karﬂ› ölüm orucunda yaﬂam›n› yitirdi. Berkan Abatay
bizden biriydi. Onun ruhunu
tribünlerde ve kendi içimizde yaﬂatmak için u¤raﬂ›yoruz. O bizim idollerimizden
birisi çünkü.”

Gülcan
Görüro¤lu’nun k›z› Müge,
iki genç arkadaﬂ› ile birlikte ‹stanbul’a gelip Behiç Aﬂc›’n›n yan›nda bir günlük açl›k grevi yapt›.
14 yaﬂ›ndaki Müge, “Annem, Sevgi abla, Behiç a¤abey ölüm orucuna baﬂlad›¤›nda ölmemeleri için elimden
geleni yapaca¤›m› söylemiﬂtim. Bir gün de olsa Behiç
a¤abeyin yan›nda açl›k grevi yapmak onur verici” sözleriyle düﬂüncelerini anlat›rken, 13 yaﬂ›ndaki Ceren
Dikmen ﬂunlar› söylüyor: “Behiç a¤abey ölüm orucunda bizim için can›n› ortaya koyuyor. Biz de onun için
destek olmak istedik. ﬁu an kendimi çok ﬂansl› hissediyorum. Behiç a¤abeyi bilip ama onun yan›na gelemeyen
çok insan var. Bir direniﬂçiyi tan›mak çok farkl› bir duygu. Burada geçirdi¤im bir gün ﬂu ana kadar yaﬂad›¤›m
ve bundan sonrada yaﬂayaca¤›m olaylar içerisinde her

saniyesi anlaml› çok güzel bir gündü. Burada bir gün
geçirdikten sonra al›ﬂ›yorsun-ba¤lan›yorsun, çok farkl›
bir ortam› var, gitmek istemiyorum.”
16 yaﬂ›ndaki Hüseyin Öncü Dikmen ise, buraya gelip açl›k grevi yapman›n Müge ve Ceren’in fikri oldu¤unu belirterek, “Bana söylediklerinde 1 günde olsa Behiç
a¤abeyin açl›¤›na ortak olabilece¤imi düﬂündüm ve kalk›p geldik. Burada olmak heyecan verici bir olay. Bir
gün de olsa direniﬂçinin yan›nda olmak farkl› bir duygu. Benim için tecrit ölümdür, ölüm orucu ise en büyük yaﬂamd›r, ölümsüzlüktür. 122 insan yaﬂam›n› yitirdi 123 olmas›n. Onlar bizim yaﬂam›m›z için öldüler-ölüyorlar” sözleriyle
anlatt› duygular›n›.

‘Çarﬂ›’ Direniﬂ Evi’nde

Genç Destekçiler
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Gülcan Görüro¤lu: 12 EYLÜL
F T‹PLER‹'YLE, TECR‹TLE,
KATL‹AMLARLA SÜRÜYOR!
12 Eylül’ün y›ldönümünde,
Gülcan Görüro¤lu, ölüm orucu
eyleminin 131. günündeydi. O
gün bir aç›klama yapt›; ﬂöyle diyordu direniﬂçi:
12 Eylül 1980; iﬂkencelerin, katliamlar›n yaﬂand›¤›, toplumsal muhalefetin bask›yla susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir dönemin baﬂlang›c›. O
gün yap›lan darbe ile yüzbinlerce
kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ, iﬂkencelerden geçirilmiﬂ, tutuklanm›ﬂ, milyonlarca kiﬂi fiﬂlenmiﬂtir. Bununla
herkesin susmas› istenmiﬂtir.
12 Eylül ile uygulanmak istenilen politikalar 26 y›ld›r iﬂliyor. Halk› susturmak için 26 y›lda denemedik hiçbir yol b›rakmad›lar. ... Bugün de F Tipleri'yle, tecritle tüm
halk susturulmak isteniyor. Sald›r›lar her alanda sürüyor.
... 6 y›lda Türkiye hapishanelerinde 122 can alan tecrit sorunu hâlâ sürüyor. Bizler bu sorunun çözümü için bedenlerimizi açl›¤a yat›rarak çözüm isterken, tecriti çözmesi
gerekenler hapishanelerdeki keyfi
uygulamalara yenilerini ekliyorlar.
Bu tutumlar›yla da ﬂu an ölüm orucunda olan 3 insan›n ölüme yürümelerine neden olduklar› gibi bundan sonra da olabilecek yeni ölümlere zemin haz›rlamaktad›rlar.
Ben Gülcan Görüro¤lu. Emperyalizmin baﬂta tecrit olmak üzere
halklar›m›z› teslim alma giriﬂimleri
karﬂ›s›nda halklar›n teslim al›namayaca¤›n›n bir göstergesi olarak ve
tecritin kald›r›lmas› talebiyle bugün
131. gündür ölüm orucunday›m.

Bizler bu ülkenin gelece¤i ad›na, bu
ülkenin gelece¤ini savunduklar›
için F Tipleri'nde tecrit iﬂkencesine
maruz kalanlar›n daha fazla ölmemesi ad›na bedenlerimizi açl›¤a yat›rd›k. Vicdan›m rahat. Çünkü onurlu olmak ad›na, insan olmak ad›na
ve devrimci olmak ad›na bir ﬂeyler
yapmaya çal›ﬂ›yorum. Hepimizi
teslim almay› hedefleyen bu kapsaml› sald›r›lar karﬂ›s›nda bu ülke
halklar›n›n da direnme d›ﬂ›nda bir
seçene¤i yoktur. ‹zlemekle, korkmakla ve görmemezlikten gelerek
bugüne kadar hiçbir sorunumuz çözülmedi. Bundan sonra da çözülmeyecektir. Çocuklar›m›za onurlu bir
gelecek b›rakma ad›na hepimizin
yapmas› gereken bir ﬂeyler var. Biz
bunlar› yap›p, mücadele ettikçe bu
gelecek ilmik ilmik iﬂlenecektir.
Bunun d›ﬂ›nda da bir seçene¤imiz
yoktur.
***
Ölüm orucu eylemimin 131. gününde sa¤l›k durumum: Tansiyon:
78/50, Nab›z:93, Kilo: 43
Kemik batmas›, her iki bacak ve
sa¤ kolda yo¤un ﬂekilde uyuﬂma.
çok çabuk yorulma, baﬂ dönmesi,
vücutta morluklar, s›v› al›m›nda
zorlanma, uyku düzensizli¤i, mide
bulant›s›, diﬂ etlerinde çekilme, iltihaplanma ve ﬂiﬂkinlik, kulaklarda
t›kanma.

Gençler, Anneler,
Gülcan’›n açl›¤›n›
paylaﬂmaya devam ediyor
Adana Direniﬂ Evi’nde Adana
içi ve çevresinden, hatta Ankara ve
‹stanbul’dan her yaﬂtan ve her meslekten insan›n destek açl›k grevleri
sürüyor. Geçen hafta 7 Eylül’de Özcan H›r 3 günlük destek açl›k grevine baﬂlad›. H›r, açl›k grevine baﬂlarken “tecritle mücadelede yap›lan
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her eylem ve destek önemli diye düﬂünüyorum” dedi.
9 Eylül’de ise Görüro¤lu’nun
ça¤r›s›na uyarak “baﬂka analar a¤lamas›n” diye kilometrelerce uzaktan,
Ankara’dan, sabr›n çiçeklerinin açt›¤› yerden misafirleri vard› Direniﬂ
Evi’nin. Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nin
TAYAD’l› analar›ndan Zeynep Yayla ile Dürdane Vural Keskin Gülcan’n›n açl›¤›n› 3 gün boyunca paylaﬂmak için buradayd›lar.
Açl›k grevcisi önlüklerini giydikten sonra Dürdane Vural Keskin;
duygular›n› ﬂöyle ifade etti: “Bu
duygular ancak yaﬂan›r, ifade edilmez. Ben bu duygular› Ayﬂe Baﬂtimur ve Özlem Durakcan’n›n yan›nda yaﬂad›m. Onlar›n bir dönem refakatçileri olarak yan›nda kald›m.
Asl›nda iyi bilmeme ra¤men ﬂu an
tam olarak ifade edemiyorum.”
2 çocuk annesi Zeynep Yayla ise
“Ben Hüseyin Çukurluöz ve Bekir
Baturu’yu unutmayaca¤›m. Hapishaneye o¤lumun ziyaretine gitti¤imde ﬂehitlik haberlerini ald›m. O anki duygular›m› herkese anlataca¤›m
soluk ald›¤›m her an. Bu önlü¤ü bir
anan›n bir anaya vermesi çok anlaml›d›r” dedi.
Önlük töreninden sonra TAYAD’l›lar getirdikleri hediyeleri
Görüro¤lu’na verdiler. Hediyeler
aras›nda en anlaml›s› hiç kuﬂkusuz
ölüm orucu ﬂehitlerinden Ayﬂe Baﬂtimur’un Dürdane Vural Keskin’e
refakatçi oldu¤u dönemde hediye
etti¤i yazma oldu. Kendisine hediye
edilen bu yazmay› Keskin de Görüro¤lu’na hediye etti..
Ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Ayﬂe
Baﬂtimur ve Özlem Durakcan'a bir
süre refakat eden Dürdane Keskin,
açl›k grevini bitirip giderken ﬂöyle
diyecekti: “Ayﬂe Abla ve Özlem'e
refakat ederken d›ﬂar› bile ç›kmak

istemezdim. Bana sanki d›ﬂar› ç›k›p
döndü¤ümde yerlerinde bulamayacakm›ﬂ›m gibi gelirdi. Buradan da
ayr›lmak bana çok zor geliyor.”
10 Eylül’de üniversite ö¤rencisi
Tar›k Güler 10 günlük destek açl›k
grevine baﬂlad›. Güler baﬂlarken düﬂüncelerini "Emperyalizm ve kapitalizmin tüm dünya halklar›na uygulad›¤› bir sorun var. Sorunu hemen hemen hepimiz biliyoruz. Ablalar›m›z
ve a¤abeylerimiz de bu sorunu çok
iyi bildikleri için kendi bedenlerini
açl›¤a yat›rm›ﬂlard›r. Bu sorunun
ad› tecrittir. Ben de k›sa bir süreli¤ine de olsa ablam›n yan›nda onunla
beraber açl›¤›n› paylaﬂmaktan onur
duyuyorum" diyerek özetledi.
12 Eylül’de Mehmet B›ld›rc›n 2
günlük destek açl›k grevine baﬂlad›.
B›ld›rc›n eyleme baﬂlad›¤› günün tarihine dikkat çekerek ﬂöyle
dedi: "Bugün 12 Eylül 2006. 21.
yüzy›l›n baﬂ›nday›z. Ancak dünyada
tüm halklara ve de Türkiye'de F Tipi hapishanelerde tecrit denen Ortaça¤ zulmü uygulanmakta. Tecrit
zulmünü uygulayan emperyalistlere
ve iﬂbirlikçilerine bir kez daha buradan lanet okuyorum. Halk›m›z
ço¤u zaman ‘emperyalizm nedir?
Emperyalistler kimlerdir? Bunlar
uzaydan m› geliyorlar?’ diye sorar.
Emperyalistler ﬂu an F Tipleri'ndeki zulmü uygulayanlar›n ta kendisidir. ‹nan›yorum ki tecrit zulmünü
bedeli ne olursa olsun parçalayaca¤›z. Gülcan'›, Behiç Aﬂc›'y› ve Sevgi
Saymaz'› çok seviyorum ve sayg›
duyuyorum."

“Ya zafer, ya ölüm”
yürüyüﬂünde bir
“do¤um günü”
Direniﬂ Evi’nin geçen haftaki
sürprizi, refakatç›lar taraf›ndan haz›rlanan “do¤um günü” kutlamas›yd›. Eyleminin 129. günü, ayn› zamanda Gülcan Görüro¤lu'nun 34.
yaﬂ günüydü. Görüro¤lu'ndan habersiz olarak haz›rlanan etkinlikte
Sinan Kukul'un "Kadife Tenli Zamanlara" ﬂiiri okunarak Görüro¤lu'na getirilen hediyeler verildi. Bir
kez daha eline k›na yak›lan Görü-

S‹Z NASIL OLMASINI ‹ST‹YORSUNUZ?
Direniﬂ Evi’mizde yaﬂl› bir konu¤umuz var. Y›llar›n izleri teyzenin yüz
hatlar›na yans›m›ﬂ. Biraz ma¤rur, biraz üzgün ve yorgun. Eski zamanlar›
konuﬂuyoruz teyzeyle. Öyle ya yaﬂl›lar hep "ah eski zamanlar" demez mi?
Ve biz gençler her "ah eski zamanlar" denildi¤inde ﬂaﬂ›rmaz m›y›z? Teyze de gene "ah nerde o eski zamanlar" diyerek, masal tad›nda baﬂl›yor anlatmaya: "Eskiden evlad›m, ulaﬂ›m zordu. At ve eﬂek bile lükstü. Yayan
gidilirdi her yere. Uzun yola giden yolcular gecenin çökmesiyle beraber
önlerine ç›kan ilk köye girer, köyün ilk ç›kan evinin kap›s›n› çalar "es selam›n aleykum, ben falan yere gidiyorum ama yolum uzun ve geceye kald›m, izniniz olursa bu gece size tanr› misafiri olmak istiyorum" derdi.
Evin sahipleri sanki uzun y›llard›r görmedikleri bir akrabalar›, arkadaﬂlar› gelmiﬂ gibi, güler yüzle ve mutlulukla hemen o misafiri buyur eder ve
evin baﬂköﬂesine oturturdu... Yap›lanlar ve yaﬂan›lanlar insan olmayla ilgili, insani reflekslerdi. Ah evlad›m ah! Hani ben sürekli diyorum ya "nerde eski günler diye" Teyze anlatmaya devam ediyor. Bu örnek 21. yüzy›l
apartmanlar›n›, caddelerini, misafir a¤›rlamalar›n› hat›rlat›yor hemen.
Teyze geçmiﬂteki yolculu¤a devam ederken biz bugünde dolaﬂmaya baﬂl›yoruz.
...
Adana'da bir anne, Gülcan bugün ölüm orucunun 127. gününde. Biraz
önce gelen misafirleri aﬂa¤›da beklettik ve geri gönderdik. Gülcan'›n midesinde bulant› ve a¤r› var. Çünkü o 127 gündür aç. 127 gündür aç kalmas›n›n nedeni bir yandan F Tipleri’nde tecritle al›nan 122 cana yenilerinin
eklenmemesi iken, açl›¤›n›n as›l nedeni sizin isteklerinizdir. O da asl›nda
sizin dediklerinizi istemektedir. Hem d›ﬂar›da, hem de hapishanelerde eskisi gibi yaﬂayabilmeyi istemektedir Gülcan. Hapishanelerde 10-15 arkadaﬂ›n beraber oturdu¤u, ayr›n›n gayr›n›n olmad›¤›, hastaland›¤›nda sana
bir a¤r› kesici içirecek birkaç arkadaﬂ›n›n oldu¤u, güneﬂin yasak olmad›¤›, mektuplar›n yasak olmad›¤›, insanca yaﬂanabilecek koﬂullar›n oldu¤u
ortam›, istiyor Gülcan. Siz bakmay›n "terörizm, terörist" masallar› anlatanlara. Durmadan anlat›yoruz. Ve eminiz anlatt›klar›m›z›n bir bölümünü
sizler de görmüﬂsünüzdür. Denk gelmiﬂsinizdir "Kahrolsun Amerika, ‹ﬂçiyiz al›n terimizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz" diye ba¤›r›rken gaz bombalar›na
bo¤ulan, coplar›n ard arda indi¤i mitingler gördünüz. ﬁu an F Tipi hapishanelerde tecritle öldürülen ve onurlar›yla, inançlar›yla oynanarak yaﬂayan ölüler haline getirilmeye çal›ﬂ›lanlar› siz de tan›yorsunuz. Onlar tarladaki köylü Ahmet, üniversitedeki Filiz, fabrikadaki Hasanlar’d›r. Yani onlar biziz asl›nda. ‹ﬂte Gülcan'da 127 gündür bunu anlatmaya çal›ﬂ›yor size. Gülcan hapishanelerle ilgili çok ﬂey istemiyor asl›nda.
Ama onun as›l istedi¤i sizin de istedi¤iniz eskisi gibi olmak. "Acaba!"
diye düﬂünmeden misafir a¤›rlayabildi¤imiz ve ayn› ﬂekilde misafir olabildi¤imiz zamanlardaki gibi olmay› istiyor. Ve bunun için tam 127 gündür aç. Ve bunun için kendinden önce ölen 122 insan gibi ölmeyi göze alm›ﬂ.
Siz nas›l olmas›n› istiyorsunuz?
ro¤lu, do¤um gününe kat›lanlara teﬂekkür etti. Ölüm yolculu¤unda do¤um günü! Bu kutlama da hayatla
ölümün diyalekti¤inin Direniﬂ Evleri’ndeki yans›malar›ndan biri olarak
geçti tarihe.
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Tecrite son!

Tecrite karﬂ› protesto
eylemleri, tutsak mektuplar›yla tecriti halka anlatan
eylemler ve açl›k grevleri,
kararl› ve sab›rl› bir ﬂekilde devam
ediyor. Destek açl›k grevlerine bir
yenisi de Dersim’de eklendi.

Dersim’de Açl›k Grevi ve Tecrit
Afiﬂine Tahammülsüzlük
Dersim’deki TAYAD’l› Aileler
yapt›klar› aç›klama ile, 13 Eylül gününden itibaren Sanat Soka¤›’nda
tecrit zulmüne karﬂ› yapacaklar› bas›n aç›klamas› ile açl›k grevine baﬂlayacaklar›n› duyurdular. Polisin
eyleme karﬂ› tahammülsüzlü¤ü daha baﬂlamadan kendini gösterdi.
Dersim Temel Haklar binas›nda
sürece¤i belirtilen açl›k grevinin
duyurusunun yap›ld›¤› afiﬂleri asan
Zeynep Karademir ve Özcan Do¤an, 12 Eylül günü Yeralt› Çarﬂ›s›
üzerinde yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›lar. Polisin keyfi, hukuksuz gözalt›s›, çevrede toplanan
halk taraf›ndan “‹nsanl›k Onuru ‹ﬂkenceyi Yenecek” slogan›yla protesto edilirken, Özcan Do¤an ç›kar›ld›¤› mahkemede “afiﬂ ast›¤›” gerekçesiyle tutukland›.

Tecrit Kalkana Kadar...
‹zmir Forbes’teki açl›k grevi devam ederken, Antakya Büyük
Park'ta ki açl›k grevi 8 Eylül günü,
100. gününü doldurdu. 100. gün nedeniyle düzenlenen etkinlikte, tecrit
kalkana kadar direniﬂin sürece¤i
vurgulan›rken, Hatay Temel Haklar
müzik grubu da bir dinleti sundu.
Açl›k grevi ﬂu anda Ali Bayram
Arac› taraf›ndan sürdürülüyor.
Baﬂta Abdi ‹pekçi Park› olmak
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üzere, tecrite karﬂ› di¤er
kentlerde de protesto eylemleri devam ediyor.
Abdi ‹pekçi Park›’nda
tutsak mektubu okumaya devam eden TAYAD’l›lar, bir
kez daha “Tecrite Son” talebini dile getirdiler. Semiha
Eyilik hücre maketi içinden
yapt›¤› aç›klamada, “Bu iktidar art›k tecrit zulmünden
vazgeçmelidir.” diye seslendi. Ard›ndan, Kand›ra F Tipi’nden Gökhan Gündüz’ün
gönderdi¤i mektup Mehmet
Y›lmaz taraf›ndan okundu.
‹zmir TAYAD’l› Aileler, 9 Eylül
günü Kemeralt›’nda düzenledikleri
eylemde, K›r›klar 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nden gelen Süleyman
Erol’un mektubu ile ülkemizde ve
hapishanelerde ki tecriti anlatmaya
devam ettiler. TAYAD’l›lar ad›na
aç›klama yapan Fatma Alan, ‹zmir’in kurtuluﬂ gününe vurgu yaparak, “‹zmir ya da ülke bugün gerçekten ba¤›ms›z m›? Halk özgür
mü? Elbette ki hay›r! Ülkenin ba¤›ms›zl›¤›, halk›n özgürlü¤ü için bu
yoksul halk binlerce ﬂehit verdi. Fakat daha 5 Eylül günü bu ülkenin
ba¤›ms›zl›¤› için ölen ﬂehitlerin
üzerine basarak TBMM, emperyalizmin talimat›yla Lübnan’›n iﬂgali
için gidecek olan askere tezkere ç›kartt›.” diye konuﬂtu.
Ayn› gün Samsun TAYAD'l› Aileler de oturma eylemindeydi. Süleymaniye Geçidi'nde toplanan TAYAD’l›lar, "Tecrite Son” pankart›
açarak, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri

Durdurun” sloganlar›
att›lar.
Mersin’de 31. hafta-

Antakya açl›k grevi 100. günü geçti
s›na giren oturma eylemi ise, 11 Eylül günü Taﬂ Bina önünde gerçekleﬂtirildi. Ölüm orucu direniﬂçilerinin resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde
konuﬂan Gülbeyaz Karaer, “Hâlâ
Sevgi Saymaz, Gülcan Görüro¤lu
ve Avukat Behiç Aﬂç› ölüm orucunu
sürdürüyor. ‹çlerinden herhangi birisi 123’üncü olmadan, insanl›k bir
kez daha ölmeden bu iﬂkenceyi yok
edelim.” ça¤r›s› yapt›. Daha sonra
yap›lan oturma eylemi esnas›nda
Kand›ra F Tipi tecrit hücrelerinden
Gökhan Gündüz’den gelen tutsak
mektubu okundu.
Adana TAYAD’l›lar›n 29’uncu
kez gerçekleﬂtirdikleri oturma eyleminde, yine “Tecrite Son” pankart›
taﬂ›nd›. ‹nönü Park›’nda biraraya
gelen TAYAD’l›lar ad›na ﬁemﬂettin
Kalkan, “AKP Hükümeti derhal
tecriti kald›rmal›d›r. Yoksa ölümlerin 123, 124, 125… olmas› an meselesidir. Ve bu ölümlerin sorumlusu
olacakt›r” dedi.

Ölüm orucu ﬂehidi Hamide Öztürk, Harbiye'de bulunan mezar› baﬂ›nda,
Hatay HÖC taraf›ndan 13 Eylül günü an›ld›. “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› ve Hamide Öztürk’ün resimlerinin taﬂ›nd›¤› anmada, Hamide’nin devrimci yaﬂam› ve kiﬂili¤i anlat›ld›. Konuﬂmada, “Hamide 96
Ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Altan Berdan Kerimgiller'e "bu bayra¤› biz devrald›k, yere düﬂürmeyece¤iz" demiﬂti. Bu görev s›ras› kendisine geldi¤inde
ﬂehit düﬂen 122 insan gibi kendiside bu görevi aln›n›n ak›yla 443 gün direnerek yerine getirdi” denildi. Anma, "Hamide Öztürk Ölümsüzdür, Bedel
Ödedik Bedel Ödetece¤iz" sloganlar›yla, türkü ve marﬂlarla bitirildi.
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“Bu fanuslarda yaﬂamay› reddediyoruz”
Ölüm orucu direniﬂçisi Sevgi
Saymaz, siz bu sat›rlar› okurken direniﬂinin 140’l› günlerine ulaﬂm›ﬂ
olacak. Açl›¤›n›n 5. ay›nda insanl›k
onurunu, düﬂüncelerini savunmaya
devam ediyor. Özgür Tutsaklar›n F
Tipi hücrelerde ç›kard›¤› dergilerden
Masala ve Feﬂmekan’›n, Temmuz
ay› içinde Sevgi Saymaz’la gerçekleﬂtirdi¤i röportajlar› sizlere sunuyoruz.
❏ Sevgili Boran›m›z, öncelikle
kucakl›yor, kutluyoruz... Bize duygular›ndan bahseder misin?
- Masala’y› sohbete bekliyordum
fakat hemen cevap yazamad›m. Slogan atmaktan kaynakl› 3 ayl›k mektup cezas› yeni bitti...
Bu yürüyüﬂe baﬂlayaca¤›m zaman yoldaﬂlar›m›za yazamayaca¤›m› ve onlardan gelen sat›rlar› okuyamayaca¤›m› düﬂündüm. ‹nsan öfkeleniyor tabii. ﬁimdiye kadar bizleri
ay›rabildikleri nerede görüldü ki..
Siz cevherinizi yüre¤inizde ve bilincinizde taﬂ›yorsan›z hangi koﬂullarda olursan›z olun onu sizden almaya

“92 y›l›nda Newroz kutlamalar›na
yönelik sald›r›larda pek çok insan öldürülmüﬂtü. Ben de bu Newroz kampanyas›ndan al›nd›m ve tutukland›m. Müebbet
hapis cezas› verildi. O günden beri Adana, Malatya, Amasya, Sakarya, Çanakkale ve Manisa Hapishaneleri’nde kald›m. Yaklaﬂ›k 2 y›ld›r da burada, Uﬂak
Hapishanesi’ndeyim.

kimsenin güccü yetmez. Bizim cevherimizse devrimci düﬂüncelerimiz
ve ideallerimiz...
Band›m› kuﬂan›rken hepiniz yan›mdayd›n›z. Karanfillerimiz, yoldaﬂlar›m ve dostlar›m›z...
❏ Yürüyüﬂümüzü s›n›flar mücadelesinde nereye oturtuyorsun?
- Dünyada ilk olmas›n›n yan›s›ra,
devrim mücadelesi aç›s›ndan da
önemli bir yere sahip oldu¤unu düﬂünüyorum. Bugün sosyalizm idealinin alabildi¤ine dejenere edildi¤i ve
içinin boﬂalt›ld›¤› bir dönem. Bu
inanç ve de¤erleri korumaya çal›ﬂmaksa kendine ‘sol’ diyen pek çok
çevre taraf›ndan dahi gereksiz görülüyor. Sebebiyse bedel ödemeyi göze alamamalar›. ... ‹ﬂte yürüyüﬂümüz
bu anlamda büyük bir önem taﬂ›yor.
122 insan, devrimci düﬂüncelere,
hatta muhalif hiçbir anlay›ﬂa yaﬂam
imkan› vermeyen bu sald›r› karﬂ›s›nda kendini siper etti.
Tutsak kitlesi olarak bugün ayn›
kararl›l›kla yürüyoruz. Hem de tümümüz hücre hücre bölünmüﬂken.
Devrim idealine ba¤lanmaks›z›n,
devrimcili¤e k›y›s›ndan köﬂesinden
tutunmaya çal›ﬂarak bunu gerçekleﬂtirmek olanaks›zd›r. Bu yürüyüﬂ tarih aç›s›ndan sosyalizm idealini büyütmektir. Ayn› zamanda halk›n gücünü göstermektir.
❏ Günlerin nas›l geçiyor?
- H›zl› geçiyor. ‹ﬂlerimi yetiﬂtirme s›k›nt›s› yaﬂ›yorum. Hem de yan›mda bana yard›mc› olacak arkadaﬂlar olmas›na ra¤men.
Karﬂ›laﬂt›klar›m›z sürpriz olmuyor. Yürüyüﬂe baﬂlad›¤›mda disiplin
cezas› verildi. Karﬂ› tarafla ilk karﬂ›laﬂmam›z da böyle oldu. Peﬂinden
Yürüyüﬂ dergileri verilmemeye baﬂlad›. Kimi zaman dergide resmimin
bulunmas›n› gerekçe yapt›lar, kimi
zamansa “ölüm orucuna teﬂvik etti¤ini” söylediler. Komik gerekçeler,
ben zaten ölüm orucuna baﬂlam›ﬂ›m
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ve yürüyorum. Di¤er bir uygulamaysa, arkadaﬂlar›n ziyaretçileriyle karﬂ›laﬂmam›n engellenmesi. Zaten tecrit koﬂullar›nday›z, ancak direniﬂçi
olunca katmerleﬂmiﬂ uygulamalarla
karﬂ›laﬂ›yoruz. Onlar bizi y›ld›rmay›
hedefliyor, oysa bu yapt›klar›, yürüyüﬂteki hakl›l›¤›m›z› pekiﬂtiriyor sadece.
❏ 6 y›ll›k yürüyüﬂümüz süresince seni çok etkileyen anlardan
biri...
- 19 Aral›k’tan sonra Manisa Hapishanesi’nde ringden indirilip malum iﬂlemlerden geçirildikten sonra
hücrelere at›l›rken müdürlerden biri
parma¤›n› sallay›p ba¤›r›p duruyordu: “xxxx xxxxx gösterece¤iz...”
Geçen 6 y›lda biz nas›l özgür tutsak
olunaca¤›n› gösterdik tüm dünyaya;
devrimcilerin iradesinin gücünü gösterdik.
❏ Avukat›m›z Behiç Aﬂç› ve
Gülcan Görüro¤lu da d›ﬂar›da y›ld›z kuﬂand›lar. Neler hissettin?
- Uzun zamand›r ölüm orucu direniﬂçileri hapishanelerden yola koyuluyordu. Ve ben isterdim ki d›ﬂardan canlar›m›za gerek kalmas›n. D›ﬂar›dan birinin y›ld›z kuﬂanmas› biz
tutsaklara çok farkl› duygular yaﬂat›r. “Özgür” bir insan tutsaklar için
kendini feda ediyor... Bencilli¤in ayyuka ç›kar›ld›¤› bir süreçte Behiç ve
Gülcan’›n yaﬂamlar›ndan vazgeçerek insanl›¤› yücelttiklerini düﬂünüyorum. Bu eylemin tecritin kald›r›lmas›ndan öte çok daha büyük bir anlam› var.
Ben 1 May›s’ta yürüyüﬂe baﬂlamadan önce 5 Nisan’da avukat›m›z
Behiç Bey baﬂlam›ﬂt›. Avukat görüﬂlerinde buralarda yaﬂad›¤›m›z pek
çok s›k›nt›y› ona anlat›yorduk ve hukuki olarak yapabileceklerimizi soruyorduk. “dilekçe yaz›n, itiraz
edin...” ve benzeri diyordu. ‹tirazlara sürekli “red” cevab› al›yorduk ve
sanki yeni bir yol bulacakm›ﬂ gibi s›k›ﬂt›r›yorduk onu da. O anlardaki

yüz ifadesi geliyor gözlerimin önüne. Duyarl› bir yürek baﬂkalar›n›n
yaﬂad›klar› ac›lar› hisseder. Behiç
Bey biz tutsaklar›n yaﬂad›¤› ac›lar›n
toplam›n› hissediyor diye düﬂünüyorum. Müvekkillerini savunmaya devam ediyor. Her türlü insani de¤erin,
meslek ahlak›n›n ayaklar alt›na al›nd›¤› bir süreçte mesle¤ini yüceltiyor,

19 Aral›k’ta Çanakkale’deydin ve
Fidan ilk ‘feda’ diyen kad›n tutsaklar›m›zdand›. Bizimle paylaﬂ›r m›s›n o anki duygular›n›?
Direniﬂçiler bir operasyon olursa ne
yapacaklar›n› aralar›nda konuﬂup tart›ﬂm›ﬂlard›. Fidan bu tür konuﬂmalarda
çok hareketli olurdu, sab›rs›zlan›rd›. 19
Aral›k’ta da “ben” demiﬂ, baﬂka bir ﬂey
dememiﬂti.
Ekipdaﬂlar›yla vedalaﬂt›ktan sonra
odadan ç›kt›. Sa¤l› sollu yoldaﬂlar›yla
vedalaﬂ›yordu. Büyük ailemizi, yoldaﬂlar›n›, umudun öncesini çok sevdi¤ini
tekrarl›yordu sürekli. Seker gibi, saçlar›n› savura savura yürüdü malta boyunca. Bir ﬂeylere sevindi¤i vakit böyle
saçlar›n› savurarak yürürdü.
Bu yürüyüﬂü ve de 7 dakika boyunca gö¤ü kucaklar gibi öylece durup karanfilleﬂmesi hepimizi etkiledi... Fidan
nas›l yaﬂad›ysa öyle de karanfilleﬂti. ‹çid›ﬂ› birdi onun. Benim için Fidan, beraber a¤lay›p, beraber güldü¤üm, zaman
zaman karﬂ›l›kl› ba¤›ra ça¤›ra tart›ﬂt›¤›m, sabahlara kadar beraber çal›ﬂt›¤›m,
rahatl›kla baﬂ›m› omzuna dayad›¤›m
candan bir yoldaﬂ›md›. Fedas›yla pek
çok insana güç verdi ve insan iradesinin
gücünü dosta düﬂmana gösterdi. Art›k
yolumuzu ayd›nlatan bir meﬂale...”

örnek oluﬂturuyor... Ayn› durum
Adana’da yürüyüﬂüne devam eden
iki çocuk annesi Gülcan için de geçerli.
❏ Mevcut politikalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
- Koﬂullar›m›z ve mevcut uygulamalar kabul edilebilecek gibi de¤il. En basit isteklerimizde bile öyle
‘çaresiz’ duruma düﬂürüyorlar ki
bizleri... Her ﬂey hapishane idaresinin elinde. Düﬂünün ki ayn› hücrede
kald›¤›m arkadaﬂ›mla beraber ziyarete ç›kam›yorum. Bekletiliyor ve
farkl› saatlerde al›n›yoruz görüﬂ kabinlerine. Neden? Birbirimizin ziyaretçisini görme ihtimaline karﬂ› önlem! ‹ﬂte insana böyle yabanc›laﬂt›r›lmak isteniyoruz bu mekanlarda.
Say›s›z örnek anlatabilirim bu konuda.
S›k s›k hücrelerde tek kalan arkadaﬂlar› düﬂünürüm. Bay›l›p da saatlerce öyle tek kalanlar›.... Dostca bir
insan yüzüne, sözüne hasret olanlar›... Mesela farkl› hücrede kalan bir
arkadaﬂ›n›zla bir yere götürülürken
koridorda karﬂ›laﬂ›yorsunuz. An›nda
yüzünüzün ifadesi de¤iﬂir. Gözlerinizin içi parlar, gülümsemeye baﬂlars›n›z. Belki de ilk kez görüyorsunuzdur, yüzünü belle¤inize yerleﬂtirmek istersiniz. Ama bu “rastlant›”
farkedilir farkedilmez araya girilecek ve görmeniz engellenecektir.
Gülümsemeniz yar›m kal›r o vakit.
Rahats›zland›¤›n›zda bir bardak
su verecek, taﬂ›d›¤›n›z bir eﬂyan›n
ucundan tutacak, sesini duyabilece¤iniz ve sizinle konuﬂacak bir insana
ihtiyaç duyuyorsunuz.
Biz Avrupal› de¤iliz, kültürümüz
farkl›. ‹nsanlarla iletiﬂim içinde olmazsak, yaﬂam damarlar›m›z yavaﬂ
yavaﬂ kurur. Hiç tan›mad›¤› hemﬂehrisine evinin adresini verebilen bir
kültürden geliyoruz. Avrupa usulü
tecrit-tretman politikas› bir bütün
olarak ülkemiz gerçe¤ine uymaz.
Sadece siyasi tutsaklar de¤il, adli tutuklular için de geçerli ayn› durum.
Ciddi bir araﬂt›rma yap›l›rsa pek çok
tutuklunun a¤›r travma içinde oldu¤u görülecektir.
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❏ Bu politikan›n esas› nedir peki? Ne istiyorlar tutsaklardan,
halktan ne istiyorlar?
- Bugün tecrit içeride d›ﬂarda her
yerde. Yeni TMY ile koca bir toplum
adeta soluksuz b›rak›lmak isteniyor.
TMY ile hedeflenenler, hücre tipi hapishanelerde hedeflenenlerle ayn›....
6 y›l önce hücrelere at›ld›¤›m›zda bir
gerçe¤i dile getirmiﬂtik: Tecrit politikas›n› önce biz tutsaklar üzerinde,
sonra da tüm toplum üzerinde deneyecekler. Süreç bizi do¤rulad›. Yürüyüﬂümüze küçücük pencerelerinden
bakanlar bu gerçe¤i kavrayamad›lar
ya da kavramak istemediler... Bir anlay›ﬂ, bir gelenek yaratmak istiyoruz
ve bu bilinçle yola devam ediyoruz.
Bütün bir toplumu tek tek bireyler halinde camdan bir fanusa hapsetmek istiyorlar. Sesini ç›karmayacaks›n deniyor. ‹çinde bulundu¤un koﬂullardan memnun olmayacaks›n,
çevrendekilerin s›k›ﬂt›r›lm›ﬂl›klar›n›
da göreceksin, fakat sesini ç›karmayacaks›n, kabulleneceksin. Dayat›lan
budur.
Bizse bu fanuslarda yaﬂamay› kabullenmiyoruz. Sesimizi yükseltmeyi,
sadece içinde bulundu¤umuz a¤›r tecrit koﬂullar›ndan dolay› de¤il, tarihsel
bir sorumluluk olarak görüyoruz.
‹nsanlar do¤ru olmayan ﬂeylere
karﬂ› mücadele etmeli. “Do¤ru de¤il,
ama elimden bir ﬂey gelmez”, “beni
do¤rudan ilgilendiren bir durum de¤il” gibi yaklaﬂ›mlar, bugün tam da
düzenin istedi¤i, empoze etti¤i düﬂünce tarz›d›r. Bu anlay›ﬂa karﬂ› mücadele etmeliyiz.
❏ Son olarak söylemek istedikleriniz?
- Bu sohbetten dolay› teﬂekkür
ediyorum. Yaln›z baz› sorular›n üzeri
ya tamamen karalanm›ﬂt› ya da bir
bölümü. Dolay›s›yla eksik bölümler
olabilir.
Sizin arac›l›¤›n›zla ﬂunu söylemek istiyorum.. Halk›m›, büyük ailemi ve yoldaﬂlar›m› çok seviyorum ve
hep yan›baﬂ›mda hissediyorum...
Birgün mutlaka biz kazanaca¤›z, bu
inançla yürürken selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

Avukatlar meslektaﬂlar›na sahip ç›k›yor

tecrite karﬂ› mücadele ediyorlar
Dergimizin yay›na haz›rland›¤›
saatlerde, Ankara Adliyesi önünde
yürüyüﬂ yapmaya haz›rlanan avukatlar, hafta içinde de tecrite karﬂ›
seslerini yükseltmeye devam ettiler.

‹stanbul: "Tecrit Sorununun
Çözümü ‹çin Somut Ad›m"
‹stanbul Barosu ile Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arﬂivi Dergisi iﬂbirli¤i ile düzenlenen “Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak›ﬂlar-III Sempozyumu”nda, tecrit konusu gündeme geldi. 7–9 Eylül tarihleri aras›nda, Adalet Bakanl›¤› Ord. Prof. Dr.
Sulhi Dönmezer E¤itim Merkezi’nde yap›lan sempozyumun ilk
gününde konuﬂmac› olarak Adalet
Bakan›’n›n kat›laca¤›n› haber alan
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi’nde yeralan avukatlar da kat›ld›.
Adalet Bakan›’n›n mazeret bildirmeksizin kat›lmad›¤› toplant›da, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Kaz›m Kolcuo¤lu aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›.

z›l› pankart açarak bas›n aç›klamas›
yapt›.

Adana: “Tecrit ‹ﬂkencedir,
Derhal Son Verilmelidir”
Adana Behiç Aﬂc› ‹le Dayan›ﬂma Komitesi üyesi avukatlar, 12
Eylül günü Adana Adliyesi önünde
yapt›klar› aç›klama ile bir kez daha
tecritin kald›r›lmas›n› istediler. 15
Eylül günü Ankara Adliyesi önünde
yap›lacak eyleme ça¤r›da bulunan
hukukçular, Behiç Aﬂc›’n›n resimle-

rini taﬂ›d›lar. Çeﬂitli DKÖ’lerin de
destek verdi¤i eylemde hukukçular
ad›na aç›klama yapan Av. Reyhan
Kay›ﬂl›, Behiç Aﬂç›’n›n eyleminin
6. ay›na girdi¤ini hat›rlatarak, siyasi otoritenin sa¤›r ve dilsiz davranmakta ›srar etti¤ini kaydetti. Av. Kay›ﬂl›, “Geri dönülmez fiziksel ve
ruhsal sonuçlar› olan tecrit-tretman
uygulamas› bütün hukuksal metinlerdeki iﬂkence tan›m›na uymaktad›r. Bunun için bu uygulamaya derhal son verilmesi gerekir” dedi.

Barolar: Behiç Aﬂc›’n›n sesine kulak verilmeli
‹stanbul Barosu: “... Ülkemizdeki cezaevinde yaﬂan›lan sorunlara
da de¤inmek istiyoruz. 59. hükümet program›nda cezaevi koﬂullar›n›n iyileﬂtirilece¤i yönündeki vaatlerin bugüne dek yerine getirilmedi¤ini görmekteyiz. Mahkumlara özgü insanc›l sorunlar› çözmekten uzak bir uygulaman›n
hakl› nedenleri olabilece¤ini kabul etmek mümkün de¤ildir. Bugünkü uygulamada cezaevlerinde mahkum ve tutuklular›n sosyal yaﬂamlar›na önem verilmesi, cezaevinden ç›kt›klar›nda topluma uyum sa¤lamalar›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› bak›m›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r. Cezaevleri yarg› kararlar› ile
verilen cezalar›n daha a¤›r biçimde çektirilmesine yönelik birer infaz kurumuna dönüﬂtürülmemelidir. Siyasi kayg›lardan uzak olarak, yasam›z›n
insan haklar› konusunda bize verdi¤i görevle, sorunun çözümü konusunda üzerimize düﬂen gereken çabay› göstermeye devam edece¤iz. Bu konuda toplumun duyarl›l›¤›n› ve yetkililerin konuya e¤ilmelerini sa¤lamak için bir meslektaﬂ›m›z taraf›ndan sürdürülen ölüm orucunun son
bulmas›n› ve cezaevi sorunlar›n›n da biran önce çözüme kavuﬂturulmas›n› bekliyoruz...”
(‹stanbul Baro Baﬂkan› Kaz›m Kolcuo¤lu'nun, yeni adli y›l aç›l›ﬂ›nda Sultanahmet Adliyesi önünde yapt›¤› aç›klamas›ndan)
***

Daha sonra avukatlar, ellerinde bulunan ve üzerinde “Avukat, Hukukun Sesi / Behiç Aﬂc› Savunman›n Tecrite Son", "Tecrit Sorununun
Çözümü için; Somut Ad›m ‹stiyoruz" yazan dövizleri havaya kald›rarak protesto eyleminde bulundular.
Meslektaﬂlar›n›n ölümüne izin
vermeyeceklerini ilan eden avukatlar, d›ﬂar› ç›k›p kap›n›n önünde
“Avukat Behiç Aﬂç› 156 Gündür
Tecrite Karﬂ› Ölüm Orucunda” ya-

Antalya Barosu: “... Bugün F Tipi cezaevlerinde uygulanan tecrit
ve izolasyona dayal› infaz rejimi ciddi anlamda sorunludur. Bu cezaevlerinde uygulanan infaz sistemi ve tart›ﬂ›lmadan ç›kart›lan yeni infaz kanunu,
bütün yönleri ile tart›ﬂ›lmal›d›r.
Meslektaﬂ›m›z ‹stanbul Barosu avukatlar›ndan Av. Behiç Aﬂc›, bu cezaevlerinde uygulanan "tecrit" modelinin kald›r›lmas› için 5 Nisan Avukatlar
Günü'nde ölüm orucuna baﬂlam›ﬂt›r. Ölüm orucu bugün 150 günü aﬂm›ﬂ, hayati tehlike s›n›r›na gelmiﬂtir. Bu ölüm orucunun sona ermesi için mutlaka
bir ﬂeyler yap›lmal›d›r. Behiç Aﬂc›'n›n sesine kulak verilmelidir.”
(Antalya Barosu'nun adli y›l aç›l›ﬂ›nda okudu¤u aç›klamadan)
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‹zmirli Ayd›nlar, “Hepimiz
Tecritteyiz” Dedi
Daha önce 26 Temmuz’da ‹stanbul’da oynanan “Hepimiz Tecritteyiz” isimli oyun bu kez de ‹zmir’deki ayd›n ve sanatç›lar taraf›ndan oynand›.
‹zmir’in emperyalist iﬂgalden
kurtuluﬂ günü olan, 9 Eylül günü
Konak Kültür Merkezi’nde oynanan oyuna çok say›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›. Etkinli¤e iliﬂkin yap›lan ça¤r›da da, 9 Eylül’ün, emperyalizmden kurtuldu¤umuz gün oldu¤u hat›rlat›larak, “Neden Tecritten Kurtuldu¤umuz Gün Olmas›n!”
denilmiﬂti.

ﬂ›k 150 kiﬂi kat›ld›.
Radikal Gazetesi Yazar› Dinçer
Sezgin, yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, Av. Behiç Aﬂc›’n›n 159 gündür
sürdürdü¤ü ölüm orucuna de¤inerek tecritin sadece hapishanelerle
s›n›rl› de¤il d›ﬂar›da da normal yaﬂant›m›zda da yerald›¤›n› söyledi.
Sezgin, tecriti herkesin kalbinde
hissetmesini, hapishanedeki insanlar›n unutulma-

“Tecriti herkes
kalbinde hissetmeli”
Saat 12.00’de düzenlenen bas›n
toplant›s›yla baﬂlayan oyuna, yakla-

Oyun ve Tecrit... Kolay yan yana gelen sözcükler olmad›¤›n› biliyoruz.
Yan yana getiriliﬂlerindeki amaç, F
tiplerinde tecride mahkum edilenlerin
neler yaﬂad›klar›n› hissedip, hissettirebilmektir. Sanat ve kültür dünyam›za
katk›lar›n›zdan dolay› sizi izleyenlerin,
Hepimiz Tecritteyiz Oyunu’nda yer alman›zdan sonra, “F tipi hapishane
koﬂullar›ndan habersizdik” diyemeyeceklerini umuyoruz. “Bu oyunda var›m” deyiﬂiniz, emperyalizmin dayatt›¤› tecrit oyununun bozulmas›na yönelik büyük bir katk› oluﬂturaca¤›na
inanc›m›zla... (Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar)

mas›n› isterken,
‘Hepimiz Tecritteyiz’ oyununu yazan Bilgesu Erenus, oyun hakk›nda
bilgi verdi. ‹çeride ve d›ﬂar›da hücreleri parçalamak gerekti¤ini, tecritin bütün hayat›m›z› sard›¤›n› ifade
eden Erenus’un ard›ndan sözalan,
oyunun yönetmeni Mehmet Esato¤lu da, oyun hakk›nda baz› teknik
bilgiler verdi ve herkese oyuna kat›l›m ça¤r›s› yapt›.
Ça¤r› üzerine teker teker salonda
aya¤a kalkan ayd›nlara tecrit önlükleri giydirildi. Ayd›nlar 4. katta bulunan tecrit odalar›na al›nd›.
Yaklaﬂ›k 6 saat boyunca süren
oyun süresince gergin anlar yaﬂand›, zaman zaman yönetmen taraf›ndan bunun bir oyun oldu¤u hat›rlat›larak oyuncular›n sakin olmas› istendi.
Tecritten çok etkilenen baz› sanatç›lar›n a¤lamas›, psikolojisinin
bozulmas›n›n seyircilere de yans›d›¤› gözlendi.
22
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Tecriti yaﬂama, tutsaklar›n neler yaﬂad›klar›n› biraz olsun anlama s›ras›, ‹zmirli ayd›nlardayd›. Tecrite karﬂ› protestolar›n› ‘hepimiz tecritteyiz’ diye
gösteren ayd›nlar, tecritin mutlaka
kald›r›lmas› gerekti¤ini çok daha güçlü bir ﬂekilde anlad›lar.

Tecrit korkunç bir
uygulamad›r
Tecrite kat›lan ayd›nlar›n ortak
fikri tecritin korkunç bir uygulama
oldu¤u ve bir an önce kald›r›lmas› gerekti¤i yönünde oldu. Ayd›nlar toplumun her kesimine tecrit
konusunda duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›lar.
Oyuna kat›lan ayd›nlardan baz›lar› ﬂunlar:
Oyun Yazar› Bilgesu Erenus, Yazar Dinçer Sezgin, Tiyatrocu Mehmet Esato¤lu, ‹zmir Barosu Eski
Baﬂkan› Noyan Özkan, EMO Eski
Baﬂkan› Musa Çeçen, ‹zmir Tabib
Odas› Eski Baﬂkan› Dr. Fatih Sürenkök, ﬁair Yazar Mehmet Sad›k K›r›ml›, ﬁair Ü.Yaﬂar Iﬂ›khan, Gazeteciler Erkan Ç›nar ve Seval Deniz
Karahalilo¤lu, SES Eski Baﬂkan›
Dr. Mevlüt Ülgen , Yay›nc› Adem
Karg›, Seramik Sanatç›s› Hümeyra
Bezciler, Piskiyatrist Alp Ayan,
PSAKD GYK Üyesi ﬁehri Tu¤cular,
Ege 78’liler Derne¤i Baﬂkan› Servet
AL‹ Ç›nar, Ressam Hasan Hüseyin
Varol, Sosyal Hizmetler Dan›ﬂman›
Fahrettin Güzel, ﬁair-Balçova Beldiye Kültür Müdürü Tu¤rul Keskin,
Kimya Mühendisleri Oda Baﬂkan›
Ertu¤rul Barka, Yazar Mazhar Alphan, Av. Gül Kireçkaya, Tiyatrocu
Öktem Özses, Dansç› Fecri Taﬂdemir, Av. Yakup Gül, Mühendis Savaﬂ ﬁahin, Konak Belediye Kültür
Müdürü Çal›ﬂan› Ceyhan Kayhan.

dan
n
›
bas

✍ ZAMAN AKAR
Hüsnü ÖNDÜL

Sorun, tecrit ve izolasyon sorunudur. Hepimizin bir ﬂeyler yapabilece¤i, yapmas› gereken bir sorunla karﬂ› karﬂ›yay›z. Demokratik tepkiler için, antidemokratik koﬂullara tepki koyanlarla, ayn› ideolojik-siyasi çizgide olman›z gerekmiyor.

düzenlememiz gerekiyor. Kiﬂisel
olarak bir eylem türü olarak tercih
etmemek kiﬂisel tercihlerimiz ve
düﬂüncelerimizdir. Ama bizim d›ﬂ›m›zda bir dünya var ve o dünyada
zarar› s›rf kendisine ait olmak üzere, çözümü zorlay›c› yöntem olarak,
sorunu duyurmada yöntem olarak
ve daha pek çok nedenle bu yolu seçenlerimiz oluyor. Sorun, tecrit ve
izolasyon sorunudur. Hepimizin bir
ﬂeyler yapabilece¤i, yapmas› gereken bir sorunla karﬂ› karﬂ›yay›z.
‹çerde d›ﬂar›da insan onurunu hiçe
sayan uygulamalar› görüyor, tan›kl›k ediyoruz. ‹çerde d›ﬂar›da onuru
ile yaﬂayanlar da var.
‹çerde tecrit koﬂullar›nda tutulanlar›n durumunu protesto eden ve
çözüm için zorlay›c› eylemlere,
ölüm orucu eylemlerine baﬂvuranlar
da var. ﬁu anda Behiç Aﬂç›’n›n d›ﬂ›nda ölüm orucu eylemini sürdüren
Sevgi Saymaz’›, Gülcan Görüro¤lu’nu da anmal›y›z. Ölüm orucundalar, de¤iﬂik kentlerde.
Demokratik tepkiler için, antidemokratik koﬂullara tepki koyanlarla, ayn› ideolojik-siyasi çizgide olman›z gerekmiyor. Eleﬂtirel de bakabilirsiniz. Ortada bir sorun var diyorsan›z, bu sorun benim de sorunum diyorsan›z, bir merhaba ile, bir
imza ile, bir yaz› ile, bir dostunuza,
arkadaﬂ›n›za bu konuyu duyurma
ile, antidemokratik uygulamalara tecrite- karﬂ› ç›kabilirsiniz..
...

Ne zaman›n akmas›, ne insan›n
erimesi sözcüklerin tek baﬂ›na anlam verdi¤i durumlard›r. Zaman›n
akt›¤›n› bugünkü bilgilerimize göre
söylüyoruz. Zaman›n geçmesiyle
ayn› anlama geliyor. Zaman içinde
oluyor her ﬂey. Zaman sonlu mu,
sonsuz mu? Bir baﬂlang›ç ve bir bitiﬂ söz konusu mu? Zaman›n ak›ﬂ›na
dair sorular› ço¤altabiliriz. Ya insan›n›n erimesi ile kastedilen nedir?
‹nsan, zaman içinde bir varl›k oldu¤una göre, onun do¤mas›, büyümesi ve ölmesi kaç›n›lmaz. Onda baﬂlang›ç ve bitiﬂler var. ‹nsan›n erimesi ile kastedilen, varl›¤›n yaﬂam›n›n
do¤al yollardan sona ermesi de¤il.
Bir durum ve koﬂullar söz konusu.
Açl›k, hastal›k ya da iradi bir eylem
söz konusu...
Açl›k grevleri ve ölüm oruçlar›na getirmek istiyorum sözü. Baﬂlang›c›ndan beri ve bulundu¤umuz ortamlarda, tecrit koﬂullar›ndan ve
uygulamalar›ndan ve ölüm oruçlar›ndan söz ediyorduk. Beﬂ ayd›r da,
durum hakk›nda okuyucuyu bilgilendirmeye, daha do¤rusu hat›rlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Özel nedeni benim tan›d›¤›m de¤erli bir meslekta-

ﬂ›m›n, ülke ve belki de dünya savunmanl›k tarihinde görülmedik bir
yola baﬂvurmuﬂ olmas›. Müvekkillerini bir tür savunuyor. Bilinen bir
yolla de¤il. Daha önce rastlamad›¤›m›z bir yolla. Kendi seçimi bu.
Nereden ç›kt› bu tür de¤erlendirmeler demeyin.
...
‹çerde d›ﬂar›da, 122 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. ...
Öykü uzun. Alt› y›ld›r ak›yor zaman. ‹nsanlar eridiler.
Avukat Behiç Aﬂç› da 5 Nisan
2006’dan beri direniyor. Ne yapsa,
ne etse insan, zaman içinde, ölüm
orucuna baﬂlam›ﬂ ve yemiyorsa, erime kaç›n›lmaz. Durdurmak mümkün. Diyalog yolunun aç›lmas›, büyük bir olas›l›kla, bedenindeki hasar›n tamirini mümkün k›lacak.
Zaman içinde ne çok olumluluklar yaﬂan›yor. Olumsuzluklar da.
Eskiden Türkiye’de 3 günlük açl›k
grevlerinde bile merkezi idareyi
sarsard›, demokratik kamuoyu..
ﬁimdilerde, gücümüz buna yetmiyor. Daha büyük çabalar göstermemiz, daha s›k, daha düzenli etkinlik

TUYAB’dan tecrit protestosu

Cuntac›lar yarg›lans›n!

TUYAB'l› tutsak yak›nlar›, hapishanelerdeki hak ihlalleri ve tecriti
protesto etmek için 9 Eylül günü
‹HD'de bir bas›n toplant›s› yapt›.
Aileler ad›na Sezamis Horoz taraf›ndan yap›lan aç›klamada son
zamanlarda Ayd›n, Van, Kürkçüler ve Tekirda¤ Hapishaneleri’nde kalan tutuklular›n özelinde
F Tipi hapishanelerde süren tecrit uygulamas›n›n keyfi uygulamalar›na örnekler vererek bask›lar› protesto eti.

Çeﬂitli DKÖ, sendika ve partiler taraf›ndan oluﬂturulan Darbe Karﬂ›t› Platform üyeleri,
Ankara ve ‹stanbul’da, düzenledikleri miting ve yürüyüﬂlerle, 12 Eylül faﬂist cuntas›n›
gerçekleﬂtiren generallerin
yarg›lanmas›n› istediler. Platform üyeleri, 12 Eylül günü de
Ankara’da, ABD elçili¤ine yürüyerek, cuntan›n Amerikanc›
niteli¤ine dikkat çektiler.
23
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(8 Eylül 2006, Evrensel)

‘Mehmetçik’ emperyalizmin hizmetine!
Anti-emperyalistler hapishaneye!
6 Eylül Çarﬂamba günü tezkereyi ve Kofi Annan’›n Ankara’ya geliﬂini protesto etmek için eylem yapan Irakta ‹ﬂgale Hay›r
Koordinasyonu üyeleri polisin gaz bombal›,
tazyikli sulu, coplu sald›r›s›na maruz kalm›ﬂ ve baﬂkent sokaklar›na oligarﬂik iktidar›n terörü hakim olmuﬂtu. Bu terör, “herkes
bizim istedi¤imiz gibi düﬂünecek, farkl› düﬂünenler susacak, susmayanlar› susturaca¤›z” diyordu. ‹ﬂbirlikçili¤e kimse sesini ç›karmas›n istiyordu.
Sald›r› esnas›nda ve daha sonra sokaklarda, demokratik kitle örgütleri önünde
sürdürülen sürek av› sonucunda 61 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Çok say›da kiﬂi yaraland›, kafas›, kolu k›r›lanlar oldu.
8 Eylülde mahkemeye ç›kar›lan 61 kiﬂiden 18’i “ﬂiddet yoluyla halk› korkuya ve
kine teﬂvik etmek ve örgüt propagandas›
yapmak” suçlamas› ile tutukland›.
Serbest b›rak›lanlar Filistin bayra¤› açarak “Filistin Halk› Yaln›z De¤ildir”, “Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir” sloganlar›
ile mahkemeden ç›karken, tutuklanan devrimciler de “‹srail Askeri Olmayaca¤›z”,
“Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” sloganlar›n› att›lar. D›ﬂar›da bekleyen ailelerde sloganlara kat›ld›lar. Tutuklananlardan, HÖC
üyesi Ebru Benek hapishaneye götürülmek
üzere araca bindirilirken polisin sald›r›s›na
u¤rad›.
Tutuklananlar›n isimleri ﬂu ﬂekilde:
HÖC üyeleri: Özgür Kel, ‹brahim Y›ld›r›m, Ebru Benek, Mustafa Do¤ru, Ümit Çobano¤lu, ‹smail Hakverdi, An›l Çirkin, Hüseyin Öztürk, Ulaﬂ Gündüz.
ESP üyeleri: Muhsin Çobano¤lu, Gökben Özbek, Arzu Ceylan ﬁabo, Seval Gündo¤du, Fatma Özbek, Münevver ‹ltimur.
HKM üyesi Sevda Göktaﬂ, Al›nteri taraftar› Atakan Özer ve BDSP üyesi Ayten
Özdo¤an.

‹ktidar gerçeklerin halka
anlat›lmas›ndan korkuyor
‹ktidar›n iﬂbirlikçili¤ini teﬂhir edenlere
karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r› ve sonras›nda

Ankara sokaklar›nda tam bir s›k›yönetim
ilan edilmesi, kent d›ﬂ›ndan gelenlerin dönüﬂlerinin engellenmesi, gözalt›lar ve tutuklamalar, AKP iktidar›n›n muhalif hiçbir
sese tahammülü olmad›¤›n›n göstergesidir.
Gözda¤› tüm halka, muhalif kesimlere yöneliktir. Bu sald›r›, tezkereye karﬂ› olan tüm
halka yöneliktir. O meydanda gaz bombalar›n›n sald›r›s›na u¤rayanlar, tutuklanan devrimciler, halklar›m›z›n “tezkereye hay›r”
hayk›r›ﬂ›n› soka¤a taﬂ›m›ﬂlard›r. Savunduklar› halk›n düﬂüncesi, de¤erleri, mazlum
halklardan yana olan tutumudur. ‹ktidar›n
yeri ise, Amerika, Avrupa emperyalistlerinin bölge ç›karlar› için, Siyonist devletin
güvenli¤i için zalimlerin saf› olmuﬂtur.
‹ﬂbirlikçili¤i çeﬂitli yalan ve demagojilerle mazur göstermeye çal›ﬂan iktidar, bu
konuda gerçeklerin halka anlat›lmas›ndan
korkmaktad›r. Tezkerinin “insani yard›m”
gibi k›l›flar alt›nda sunulmas› oyununu bozan devrimcileri susturmaya çal›ﬂmas› bu
yüzdendir.
Temel Haklar Federasyonu’nun konuya
iliﬂkin yapt›¤› aç›klamada ifade etit¤i gibi;
“Emperyalizme ba¤›ml›, ucuz
asker deposu olma misyonu
verilmiﬂ bir ülkede emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine tav›r alman›n, mazlum halklar›n yan›nda olman›n bedelidir bu. Tutuklamalar›n tek nedeni saf›n› Filistin ve
Lübnan halk›n›n yan› olarak belirleyen halka gözda¤› verilmek istenmesidir.
Ne sokaklarda estirilen polis terörü
ne tutuklamalar halk›n antiemperyalist
mücadelesini sindirmeye yetmeyecektir.
Dünkünden daha gür ﬂekilde emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin gerçek yüzlerini
hayk›rmaya devam edece¤iz.”

‹ﬂbirlikçili¤e karﬂ›
mücadele sürecek
Ankara’daki sald›r› ve tutuklamalar ile
Lübnan’a asker gönderilmesine karﬂ› protesto eylemlerinde bir kez daha, iktidar›n iﬂbirlikçi politikalar› ve emperyalizmin Orta24
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Anadolu gençlerini emperyalistlerin ve siyonist İsrail’in
çıkarları için
Lübnan’a gönderen iktidar,
işbirlikçiliğe
karşı çıkan
devrimcileri F
Tipi hapishanelere gönderdi

do¤u politikalar› protesto edildi.

işbirlikçiliğe
karşı çıkanlara
saldırdılar, terör estirdiler,
tutukladılar;
ama meydanlarda bağımsız
Türkiye mücadelesinin süreceğini haykırmaya devam ettik. Ülkemiz
bağımsız olana
kadar da bu ses
hiç susmayacak

HÖC,
sald›r› ve gözalt›lar› 7 Eylül günü
ﬁiﬂli AKP binas›
önünde protesto etti
ve direnen halklar›n
yaln›z olmad›klar›n›
hayk›rd›

Irakta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu
bileﬂenleri ile Al›nteri, BDSP ve Partizan,
gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle, 7
Eylül günü ‹stanbul’da Tramvay Dura¤›'nda eylem yapt›. "ABD ‹srail ‹ﬂbirlikçileri Halklara Sald›r›yor Bask›lar ve Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart› taﬂ›nan
aç›klamada konuﬂan Gönül Do¤an, “Bizler
tezkereye, emperyalizme, siyonizme, iﬂbirlikçi ve uﬂaklar›na karﬂ› mücadelemizi yükseltmeye devam edece¤iz.” dedi.
‹zmir Emperyalizme ve Siyonizm’e
Karﬂ› Birlik, 9 Eylül günü Kemeralt› Giriﬂi’nde düzenledi¤i eylemle, Ankara’da yaﬂanan sald›r› ve tutuklamalar› protesto etti.
“ABD ve ‹srail iﬂbirlikçileri Haklara Sald›r›yor. Bask›lar, Gözalt›lar Bizleri Y›ld›ramaz” pankart›n› açarak, “Bask›lar, Gözalt›lar. Tutuklamalar Bizleri Y›ld›ramaz”
slogan›n› atan grup ad›na aç›klama yapan
Yurdagül Gümüﬂ, iktidar›n iﬂbirlikçili¤e
karﬂ› ç›kanlar› terörle susturmak istedi¤ini
dile getirdi.
Rize’nin F›nd›kl› ‹lçesinde, HÖC ve
SGD taraf›ndan 7 Eylül günü Cami Meydan›’nda yap›lan eylemde “Lübnan’da Filistin’de Direniﬂ Kazanacak’ pankart› aç›ld›.
“Katil Amerika Ortado¤u’dan defol, ABD, ‹srail Askeri Olmayaca¤›z, Ortado¤u’da Direniﬂ Kazanacak, Emperyalizm Yenilecek
Direnen Halklar Kazanacak” dövizlerini taﬂ›nd›¤› eylemde konuﬂan ‹lkay
Özdemir, AKP
iktidar›n›n asker
gönderme karar›n›n, ‹srail ve
ABD’ye destek karar› oldu¤unu dile getirdi.
Eylem, “Katil ‹srail ‹ﬂbirlikçi
AKP” sloganlar› aras›nda ‹srail bayra¤›n›n
yak›lmas›yla son buldu.
6 Eylül günü de, Do¤u Karadeniz Temel Haklar, ilçede “ABD, ‹SRA‹L ASKER‹ OLMAYACA⁄IZ” baﬂl›kl› bildiriler da¤›tarak, ‹srail ile yap›lan ikili anlaﬂmalar
iptal edilsini, ABD’nin ç›karlar› için Lübnan’a asker gönderilmemesini istemiﬂ, açt›¤› standa da buna yönelik imza toplam›ﬂt›.
25
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Antalya’da, 5 Eylül günü AKP Antalya
‹l Baﬂkanl›¤› önünde toplanan ve aralar›nda Temel Haklar’›n da bulunduu DKÖ,
parti ve sendikalar “Ülkede, Bölgede ve
Dünyada Bar›ﬂ ‹stiyoruz, Lübnan’a Asker
Gönderilmesine Hay›r” pankart› açarak eylem yapt›lar. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
AKP binas› önüne yürümek isteyenleri ‹srail’in bekçili¤ini yapan polis, barikat kurarak durdurdu. AKP binas›n›n oldu¤u soka¤›n baﬂ›nda yap›lan aç›klamada, Lübnan’a
asker gönderilmesine karﬂ› ç›k›ld›.
Ortado¤u Halklar›yla Dayan›ﬂma
Platformu 10 Eylülde Adana’da meﬂaleli
bir yürüyüﬂ düzenledi. Saat 19.00’da U¤ur
Mumcu kavﬂa¤›nda toplanan platform üyeleri, ‹nönü Park›’na kadar, en önde “Direnen Halklar Kazanacak” yaz›l› ve ortak imzal› pankartla yürüdü. Halk›n alk›ﬂlarla
destekledi¤i grup ad›na aç›klama yapan
Hasan Kutlu, Lübnan’a asker gönderilmesi
karar›n›n halk›n de¤il, ABD, AB ve ‹srail
Siyonizminin talebi oldu¤unu dile getirdi.
Diyarbak›r HÖC ve ESP üyeleri 10 eylül günü Sanat Soka¤› giriﬂinde biraraya
gelerek, tutuklamalar› protesto ettiler. “‹srail Askeri Olmayaca¤›z, Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n" pankart› taﬂ›nan eylemde, “Emperyalizm Yenilecek Direnen
Halklar Kazanacak" sloganlar› hayk›r›ld›.
Mersin HÖC ve ESP 7 Eylülde Taﬂ Bina önünde biraraya gelerek sald›r› ve tutuklamalar› protesto ettiler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹srail'le Yap›lan Antlaﬂmalar ‹ptal
Edilsin! Lübnan'a Asker Gönderilmesine
Hay›r!" dövizlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, sokaklarda estirilen terör, bu iktidar›n emperyalizmin ç›karlar› için herﬂeyi yapabilece¤inin örne¤i olarak de¤erlendirildi.

“AKP’den hesap sormaya
devam edece¤iz”
AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›
meydanlarda protesto edilirken, devrimci
savaﬂç›lar da kurﬂunlar›yla hesap soruyorlar.
Dergimize telefonla yap›lan bir üstlenmeye göre; 9 Eylül günü saat 21:00'de Avc›lar Yeﬂilkent AKP binas› DHKC taraf›ndan silahla tarand›. Eylemin, “Lübnan ve
Filistin halklar›yla dayan›ﬂma için” yap›ld›¤› kaydedilen üstlenmede, “AKP'den hesap sormaya devam edece¤iz” denildi.

halk›n
Cephesi
5 Eylül Sal› günü Ankara Ziya
Gökalp Caddesi’nde Lübnan’a asker gönderilmesi tezkeresini protesto etmek amac›yla yap›lan eylemde
yaﬂananlar, göstermelik bir tezkere
protestosu nas›l yap›l›r, bunun çok
çarp›c› bir örne¤i olmuﬂtur. Daha
baﬂ›ndan itibaren sanc›l› ve s›k›nt›l›
baﬂlayan süreç, tezkere Meclis'te
görüﬂülürken daha da vahim bir sonuca do¤ru evrilmiﬂtir.
“Halk›n tüm kesimlerinin birlikte mücadelesi”ni örgütlemek, siyasi hareketlerin ve tüm demokratik
kitle örgütlerinin dilinden düﬂürmedi¤i bir amaçt›r. Ancak birlikte örgütlenen veya örgütlenmeye çal›ﬂ›lan birçok mücadele, bu amaç konusunda ciddi ﬂüpheler yaratmaktad›r.
Bazen grupçuluk nedeniyle, bazen
oligarﬂinin icazet s›n›rlar› nedeniyle, bazen tahakkümcü statükolar›
koruma ad›na bu amaçtan kolayca
vazgeçilebilmekte.
Tezkerenin Meclis’te 5 Eylül'de
görüﬂülece¤i netleﬂti¤inde tüm antiemperyalist, demokratik güçler, tezkerenin protesto edilmesi konusunda hemfikirdi ancak bunun nas›l örgütlenece¤i konusunda Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu (I‹HK) d›ﬂ›nda hemen hiçbir kurum ve yap›n›n somut bir düﬂüncesi ve ad›m›
yoktu. Koordinasyon, ancak tek,
güçlü ve merkezi bir protestonun
örgütlenmesinin tezkerenin ç›kmas›n›n önüne barikat olabilece¤ini savunmuﬂ ve h›zla ça¤r› yaparak toplant›lar örgütlemiﬂtir. Devrimci ilerici siyasi hareketlerden sendikalara, kitle örgütlerinden “savaﬂ karﬂ›t›” koalisyonlara kadar en geniﬂ kesime toplant› ça¤r›s› yap›lm›ﬂ, ancak bu toplant›lara devrimci demokratik kurumlar d›ﬂ›nda kat›lan
olmam›ﬂt›r. Kat›lmayan kurum ve
yap›lar›n, konfederasyonlar›n ne
yapaca¤›na bakmas›, ona göre kendi durumunu netleﬂtirecek olmas›,
daha baﬂtan tezkere karﬂ›s›nda örgütlenecek eylemin bölünmesi veya

Konfederasyonlar, birlikte
mücadeleden neden kaç›yor?
zay›flamas› anlam›na geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Reformizm daha baﬂtan sürecin güçlü bir ﬂekilde
örgütlenmesinin önünde engel oldu.
Emek Platformu’nun toplant›s›n›n
sonuçlar›n› bekleyelim diyen kurumlar, gerçekte Emek Platformu
diye bir ﬂeyin olmad›¤›n›, ‹stanbul'da ki Emek Platformu’nun 2 y›ld›r toplanmad›¤›n› biliyorlard›; 20
A¤ustos mitinginin örgütleme sürecinde bu platformun durumunu bir
kez daha görmüﬂlerdi.
Koordinasyon, yapt›¤› toplant›larda en geniﬂ birlikteli¤e önem vermiﬂ ve kendisine ona göre bir takvim ç›karm›ﬂt›r. Biraraya gelen kurumlar olarak tezkerenin mecliste
görüﬂülecek olmas›ndan dolay› yönülerini Meclis'e çevirmek gerekti¤i
karar›n› alm›ﬂt›r. Ve henüz Emek
Platformu’nun karar› ortada yokken
Koordinasyon, Türkiye genelinde
güçlerini Ankara'ya davet eden bir
deklerasyon aç›klam›ﬂt›r. Ankara'daki "emek platformu" ise 1 Eylül'de bir aç›klama yaparak herkesi
5 Eylül günü Ziya Gökalp'te mitinge ça¤›rm›ﬂt›r. Emek örgütlerinin
hiçbirisinin merkezi olarak bir ça¤r›s› yoktur. Hiçbiri kitlesine merkezi bir ça¤r›da bulunmam›ﬂ, Ankara
d›ﬂ›ndaki illeri kendi inisiyatiflerine
b›rakm›ﬂlard›r.

“Bize tabi olursan›z gelin,
yoksa gidin ayr› yap›n” dayatmac›l›¤›, birlikte mücadelenin önündeki baﬂ engellerden biridir. Bu süreci en geniﬂ kesimle birlikte örgütlemek için
Koordinasyon yürütmesi Ankara'ya
giderek orada bulunan tüm kurumlarla bu sürecin nas›l örgütlenece¤ine dair görüﬂmeler yapm›ﬂt›r. TKP,
Halkevleri ve kendisini 8'li olarak
ifade eden (D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB, D‹ﬁ HEK‹MLER‹ B‹RL‹⁄‹,
TÜRMOB,
BA⁄KUR
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EMEKL‹LER DERNE⁄‹, TÜM
EMEKL‹LER DERNE⁄‹) demokratik kitle örgütlerinin sözcüsü olarak D‹SK ve KESK'le yap›lan görüﬂmelerde, tek ve güçlü bir eylem
örgütlemenin yollar› aranm›ﬂt›r.
TKP, ‹stanbul'da oluﬂturulan
birli¤in alt›nda kendi imzas› da olmas›na ra¤men 5 Eylül günü tek baﬂ›na bir eylem yapma karar› alm›ﬂt›r. Yap›lan görüﬂmelerde ortaklaﬂmaya yanaﬂmam›ﬂ, ortaklaﬂma ad›na kendi program›n› dayatm›ﬂt›r.
Devrimcilerden ayr› durma, onlarla
zorunlu olmad›kça yanyana gelmeme tavr› Ankara'da çok daha somut
bir ﬂekilde görülmüﬂtür.
Halkevleri ile yap›lan görüﬂmelerde bir ortakl›k yakalanm›ﬂ ancak
eylem alan›nda Halkevleri’nin
grupçu ve reklamc› tav›rlar› eylemin
sa¤l›kl› ve sonuç al›c› geçmemesinin nedenleri aras›nda yeralm›ﬂt›r.
5 Eylül’de Ankara’daki eylemlerin ﬂekillenmesinde D‹SK ve
KESK'in sözcülü¤ünü yapt›¤› 8'linin tavr› büyük ölçüde belirleyici
olmuﬂtur. D‹SK ve KESK temsilcileriyle 2, 3 ve 5 Eylül tarihlerinde
üç ayr› görüﬂme yap›lm›ﬂt›r. ‹lk görüﬂmede çok net bir ﬂekilde "eylemin ça¤r›s›n› biz yapt›k, hukukunu
da biz belirleriz, bizim çizdi¤imiz
çerçeveye uyarsan›z gelirsiniz, uymazsan›z gidin baﬂka yerde, ayr› bir
eylem yap›n" demiﬂlerdir. Bu tavr›n
yanl›ﬂl›¤›, "Bu herhangi bir eylem
de¤il. Ülkenin kaderini ilgilendiren
bir konuda, üstelik sizden çok önce
Ankara'ya ça¤r› yapm›ﬂ kurumlar›
yok sayarak her ﬂeyi ben belirlerim
siz de uyars›n›z diyemezsiniz. Sizin
kendi d›ﬂ›n›zdaki güçleri yok sayma
gibi bir tavr›n›z var bunu kabul etmiyoruz. Bunu ayr›ca tart›ﬂ›r›z ama
öncelikle tezkere görüﬂmeleri olumlu ya da olumsuz sonuçlanana kadar
alan› terketmeyece¤inizi deklare
edin, sonras›nda pro¤ram›n nas›l

olaca¤›na dair görüﬂürüz, yok bunlar› kabul etmiyoruz diyorsan›z biz
kendi program›m›z› uygular›z" denildi. KESK ve D‹SK temsilcileri
ise zaten kendi programlar›n›n tezkere görüﬂmeleri bitene kadar
alanda kalmak, bu süre içinde
Meclis’te görüﬂmeleri takip etmesi
için sendika baﬂkanlar›ndan oluﬂan
50 kiﬂilik bir heyeti meclise göndermek, görüﬂmeler sonuçlan›nca da
bu heyetin gelip meydanda bekleyen kitleye bir aç›klama yapmas› ve
sonras›nda eylemin bitirilmesi ﬂeklinde oldu¤unu söylemiﬂtir.
D‹SK ve KESK'le 3 Eylül Pazar
günü yap›lan görüﬂmede ise bu kurumlardan üç temel ﬂey istenmiﬂtir.
Koordinasyon ve birlikte hareket etti¤i 20 kurum ad›na kürsüden söz
hakk›, programda devrimci müzik
gruplar›n›n yeralmas› ve tezkere
görüﬂmeleri sonuçlan›ncaya kadar alan›n terkedilmeyece¤inin
kamuoyuna deklare edilmesi. Söz
hakk› d›ﬂ›nda di¤er iki konuda anlaﬂabilece¤imiz söylendi. Söz hakk›nda, bu konuda en çok eme¤e sahip
Koordinasyon’un ad›n› yeni duydu¤umuz Ba¤kur Emeklileri Derne¤i
gibi kurumlarla eﬂit statüye(!) sahip
olamayaca¤›, söz hakk› verilemeyece¤i belirtildi. Söz hakk› verme ko-

Birlikte mücadele, herkesin birbirinin
iradesine sayg›s›n› gerektirir.
Birlikte mücadele, meydanlara
ç›k›ld›¤›nda, herkesin birbirine omzunu
güven içinde dayayabilmesidir.
Birlikte mücadele, aç›kl›k, militanl›k,
fedakarl›k, emek ve dayan›ﬂmad›r.
Halk›n mücadelesi bunlarla büyür!

nusunda KESK'in olumlu yaklaﬂ›mlar›na D‹SK'in "E¤er Koordinasyon’a söz hakk› verilirse eylemden
çekiliriz" tehditiyle karﬂ›l›k vermesi görüﬂmelerin t›kanmas›na neden
olmuﬂtur. Buna ra¤men KESK ve
D‹SK 4 Eylül Pazartesi günü yapt›klar› bildiri da¤›t›m› eyleminde
tezkere sonuçlanana kadar alanda
kalacaklar›n› deklare etmiﬂtir.
5 Eylül Sal› günü eylemin baﬂlamas›na yaklaﬂ›k bir saat kala KESK
ve D‹SK'ten görüﬂme talebi gelmiﬂ,
yap›lan görüﬂmede, Koordinasyon
baﬂta olmak üzere eyleme kat›lan
tüm kurumlara söz hakk› verilece¤i,
Grup Yorum'un sahneye ç›kaca¤› ve
eylem baﬂlamadan önce tezkere görüﬂmeleri sonuçlanana kadar
alanda kal›naca¤›n›n tekrar deklare edilece¤ini bildirdiler. Bu ﬂekilde
yap›lan anlaﬂma ile eylem baﬂlad›.

Direnme kararl›l›¤›, karﬂ›l›kl› aç›kl›k ve güven, birlikte mücadelenin harc›d›r.
Ne yaz›k ki, Ankara’daki eylemlerde bu kararl›l›k gösterilmemiﬂ, güveni zedeleyen geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. Ses arac›nda bulunan ve eylemi yönlendiren KESK ve D‹SK
temsilcileri, alana yaklaﬂ›ld›¤› s›rada korteji durdurmuﬂ, sahne, seslendirme sistemi ve jenaratörü taﬂ›yan
üç kamyon bu arada kitle içerisinden geçirilerek polis barikat›na yak›n bir yerde konumland›r›lm›ﬂt›r.
Polis bu üç kamyona da el koymuﬂ,
Konfederasyon baﬂkanlar› da dahil,
KESK ve D‹SK yetkilileri el konulan kamyonlar› geri alamam›ﬂ, dahas› almak için ciddi bir tav›r geliﬂtirmemiﬂlerdir. Bu noktada Halkevleri grubu, di¤er gruplar› yok sayan
grupçu bir tav›rla kortejdeki yerinden ayr›l›p ön tarafa yönelip aleni
ﬂov ve reklam amaçl› bir biçimde
panzerlerin üstüne ç›km›ﬂt›r.
D‹SK ve KESK bunu f›rsat bilip, bunu gerekçe yaparak alandan
çekilece¤ini aç›klam›ﬂt›r. Her iki
konfederasyonun temsilcilerine,
D‹SK ve KESK'in alandan çekilmesinin alanda bulunan kitleyi polis
müdahalesine aç›k hale getirmek
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anlam›na gelece¤i ve bunun siyasi
sorumlulu¤unun a¤›r olaca¤› defalarca anlat›lm›ﬂt›r. Buna ra¤men
D‹SK ve KESK yapt›klar› aç›klamay›, verdikleri sözleri çi¤neyerek
alan› terketmiﬂ, orada bulunan tüm
kurumlar› polis sald›r›s›na aç›k hale
getirmiﬂtir. Polisin o an sald›rmam›ﬂ
olmas›, al›nan tavr›n olumsuzlu¤unu ve sorumlulu¤unu ortadan kald›rmamaktad›r.
Nitekim, ertesi gün polis sald›rmakta tereddüt etmemiﬂtir.
Son derece aç›kt›r ki D‹SK ve
KESK, halka ve devrimci kurumlara
karﬂ› verdikleri sözlere, yapt›klara
taahhütlere uygun davranmam›ﬂ,
alandaki eylem k›r›c›l›¤›yla ve alandan program d›ﬂ› çekilmeleriyle,
devrimcileri sald›r›ya aç›k hale getirmiﬂ, son derece meﬂru olan tezkereyi protesto eylemlerine müdahaleye zemin haz›rlam›ﬂt›r. Tezkereye
karﬂ› daha etkili bir eylemin örgütlenmesine engel olmuﬂlard›r. Söylemde güçlü bir eylemden yana oldu¤unu belirten bu konfederasyonlar pratikte Ankara'ya merkezi de¤il
temsili kat›l›m ça¤r›s› yapm›ﬂlard›r.
D‹SK ve KESK 5 Eylül eyleminin örgütlenme sürecindeki ve alandaki tav›rlar›ndan dolay› halka ve
devrimcilere özeleﬂtiri borçludurlar.
Ama özeleﬂtiriden daha önemli olan,
bu tav›rlar›, sorunlar› ortaya ç›karan
bak›ﬂ aç›s›n›n sorgulanmas›d›r.
“Biz böyle yap›yoruz, ya bize
uyun, ya ayr› yap›n” tavr›, bazen
geri plana düﬂse de devrimcilere
karﬂ› süreklileﬂtirilen bir dayatmad›r. Ne Demokratik kitle örgütlerinin ne de devrimci gruplar›n söz
hakk›, iradesi, karar hakk›, tart›ﬂma
konusu yap›lamaz. Bunlar› tart›ﬂma
gündemine getirmek, bozguncudur,
da¤›t›c›d›r. Bu mant›kla, ekonomik,
siyasi, hiçbir konuda halk›n cephesini ortaya ç›karacak bir mücadele
geliﬂtirilemez. Buna ortak herkesin
görmesi ve buna uygun bir sorumlulukla davranmas› gerekir. Ya da
aç›kça “biz birlikte mücadeleden”,
“tüm emekçilerin birleﬂtirilmesinden” yana de¤iliz denilmelidir!

1,5 milyon insan›n
hapsedildi¤i Gazze

The Independent
Gazetesi Ortado¤u
Muhabiri Patrick
Cockburn, “Unutulan Zindan Gazze”
baﬂl›kl› yaz›s›nda,
Filistin halk› ad›na
adeta bir ç›¤l›k at›yor ve bir halk›n
yokedildi¤ini hayk›r›yor. “Dünyan›n en çok insan bar›nan bölgelerinden biri olan Filistin topraklar›na, 1.5 milyon hapsedildi.” diyor,
Cockburn ve ekliyor:

“Kuzey Gazze’deki ﬁachayeh’te
birçok evi gasbetti ve 5 gün boyunca köyde kald›. ‹ﬂgal ordusu bölgeyi terkederken de 22 Filistinli’yi öldürdü, 3 evi y›kt›, zeytin a¤açlar›n›
yakt› ve badem a¤açlar›n›n üzerinden ise, buldozerler geçti.
Gazze’deki sald›r›lar sadece evleri y›kmakla kalmad›. Ekonomiyi
de tamamen çökertti. Dünya Bankas›’n›n geçen ayki raporuna göre,
Gazze ile Bat› ﬁeria, “tahmin edilemez ekonomik durgunluk dönemi”
ile yüzyüze. “2006’n›n üçüncü çeyre¤inde net gelir hissedilir biçimde
azald› ve yoksulluk halk›n üçte ikisini etkilemeye baﬂlad›.” Kald› ki, Filistin’de yoksulluk s›n›r›, günde 2
dolar kazanmak demek!
‹srail ordusunun portakal a¤açlar›n›n yüzde 70’ini yoketti¤ini belirten Gazze Belediye Baﬂkan› Macid Ebu Ramazan, “Tar›m alanlar›,
güvenlik ﬂeridine al›nmaktansa, yokedildi. Portakal a¤açlar› ile Filistin ihracat›n›n önemli bir bölümünü
oluﬂturan karanfil ve çilek a¤açlar›
köklerinden söküldü. ‹srail’in ilk
günlerde ana enerji istasyonlar›n›
vurmas›, elektrik gücünün yüzde
55’inin kaybedilmesine neden oldu” diye konuﬂtu.”
Bir halk dünyan›n en büyük
aç›khava hapishanesine, dünyan›n
gözleri önünde al›nm›ﬂ durumda.
Ahlaks›zl›k ve kurals›zl›kta hiçbir
s›n›r tan›mayan ve bu s›n›rs›zl›¤›
tüm emperyalistlerce desteklenen
bir düﬂmana karﬂ›, tüm bu sefalet
içinde umutlar›n› ve direniﬂ ruhunu
kaybetmeyen bir halk...
‹srail’in “bir askeri” bahane ede-

rek baﬂlatt›¤› sald›r›larda ﬂu ana kadar; 64’ü çocuk 26’s› kad›n 260’›
aﬂk›n Filistinli öldürüldü. Sadece
A¤ustos ay›nda 19’u çocuk 76 Filistinli öldürüldü. Sald›r›larda yaralanan 1200 kiﬂiden 60’› el ya da baca¤›n› kaybetti. Yaral›lar›n üçte biri
çocuk. Buna karﬂ›l›k bir ‹srail askeri öldü, 26’s› yaraland›. Gazze’de
dört bir yan›ndan kuﬂat›lm›ﬂ 1.3
milyon insan 80 gündür her an sald›r› tehdidi alt›nda tutuluyor. Gazze’ye 250’den fazla sald›r› düzenlenirken, halk›n yaﬂam›n› sürdürmesine yarayan alt yap› da do¤rudan hedef al›nd›. 120 ev, iﬂyeri ile dükkan
tamamen y›k›ld›, 160’› hasar gördü.
Açl›kla, sefaletle, ahlaks›zca y›k›mlarla, geçim kaynaklar›n› yok
ederek, evlatlar›n› katlederek teslim

Küstah emperyalist!

‹stenmeyen adam!
‹srail katliam›na, Amerika’dan
sonra en büyük deste¤i veren, ‹ngiltere Baﬂbakan› Tony Blair,
utanmadan kurbanlar›n›n topraklar›na ayak bast›. Filistin’de Mahmut Abbas ile, Lübnan’da Baﬂbakan Sinyora ile görüﬂen Blair, her
iki ülke halk› taraf›ndan da “istenmeyen adam” ilan edildi, protestolarla karﬂ›land›. Bu ziyaret nedeniyle hükümeti eleﬂtiren Hizbullah Lideri Nasrallah, El Cezire’de
yay›mlanan konuﬂmas›nda, “Blair,
cinayetin orta¤›d›r. Sonra sen onu
evime, aileme getiriyorsun ve
hoﬂça a¤›rl›yorsun. Bu insanlar›n
duygular› yok mu?” dedi.
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al›nmak isteniyor Filistin.
Ebu Ramazan’›n, ‹srail’in
kuruldu¤u “1948’den bu
yana yaﬂad›¤›m›z en kötü
y›l” olarak nitelemesi, san›r›z Filistin’de yaﬂanan
felaketin boyutunu en özlü
ﬂekilde anlatmaktad›r. Ölümün, daha do¤rusu Filistinliler’i katletmenin s›radan haberler aras›nda geçti¤i, ola¤an karﬂ›land›¤› bir kabullenmiﬂlik içinde, kardeﬂlerimizin katlini izlettiriyorlar tüm dünyaya.
Ve arkas›na emperyalist deste¤i
alm›ﬂ olman›n pervas›zl›¤› içinde
hareket eden ‹srail’in Baﬂbakan
Yard›mc›s› ﬁimon Peres, 10 Eylül’de yapt›¤› aç›klama ile, Bat› ﬁeria’daki iﬂgalin sürece¤ini ilan ediyor herkese. “Ne hakla, hangi hukuka dayanarak?” gibi sorular›n anlams›zlaﬂt›¤›, hukuksuzlu¤un halklara karﬂ› savaﬂ›n temel kural› haline geldi¤i bir dünya düzeninde yaﬂ›yoruz. ‹srail’in bu vahﬂeti uygulayabilmesinin yegane koﬂulunun emperyalistlerin deste¤i oldu¤u gerçe¤i ise, dünden çok daha net olarak
tüm dünya taraf›ndan bilinmektedir.
Lübnan cephesinde de durum
farkl› de¤il. BM’nin sözde “bar›ﬂ”
karar›na karﬂ›n günlerdir süren ablukay› denizden kald›ran ‹srail, yine
ayn› BM karar›n›n kendine verdi¤i
hareket serbestisini hat›rlatmaktan
da geri durmuyor: “Suriye'den Hizbullah'a silah taﬂ›d›¤›n› düﬂündü¤ümüz konvoylara sald›r›lar›m›z sürecek”. Ne ad›na? “Kendini savunma
hakk›” ad›na! Kim veriyor bu hakk›? AKP iktidar›n›n s›rt›n› yaslayarak iﬂbirlikçili¤ine k›l›f yapt›¤› BM
karar›. Yani ortada bir ateﬂkes karar› olup olmamas›n›n ‹srail aç›s›ndan
hiçbir önemi yok, o ne zaman can›
isterse “kendini savunma hakk›”
ad›na sald›rabilir.
Böylesine aç›k bir hukuksuzlu¤un dayat›ld›¤› ve milyonlar›n aç›k
hapishanelerde sefalet içinde yaﬂamaya mahkum edildi¤i bir dünyada,
tüm k›talarda, tüm ülkelerde, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin bulundu¤u her kara parças›nda halklar›n silahlanmaktan ve savaﬂmaktan
baﬂka bir çaresi olabilir mi?

Ve hayrettir ki, sadece bir tek ki‹smaila¤a, tek tarikat de¤il! ﬂi linçli
ilgile ifade vermiﬂti. Sözkonusu kiﬂi, ifadesine göre, ‹mam
Ali Öztürk'ü öldüren MusÇarﬂamba’da yeni bir ﬂey yok! Bayram
tafa Erdal'› tutup mihrab›n üzerine
Emekli ‹mam Bayram Ali Öztürk'ün ‹smaila¤a Camisi'nde vaaz
s›ras›nda öldürülmesi ve öldüren kiﬂinin de cemaat taraf›ndan linç edilmesinden sonra, rafa kald›r›lm›ﬂ baz› konular yeniden gündeme geldi.
Ama en önemlisi, sözkonusu ‹smaila¤a Tarikat›’n›n çeﬂitli iliﬂkilerinin, yöntemlerinin de bu arada aç›¤a ç›km›ﬂ olmas›yd›.

Tarikatta mafya yöntemi
Bu iliﬂkiler mafya iliﬂkileri, yöntemler de mafya yöntemleriydi.
Bundan bir süre önce gerçekleﬂtirilen ve bas›na “Küre operasyonu”
olarak yant›s›lan mafya operasyonunda tutuklanan Kas›m Zengin adl› mafyac›n›n ifadelerinde ‹smaila¤a
Tarikat›’n›n ad› s›k s›k geçiyordu.
‹fadelere göre, tarikat ileri gelenleri, Kas›m Zengin’i bir caminin
bodrumunda sorguya çekiyor. Kas›m Zengin’in marketine ve arabalar›na da tarikat taraf›ndan el konuyor.

Bu sahneler Çarﬂamba’da her
günkü sahneler. Düzenin yasalar› ka¤›t üzerinde böyle giyinmeyi yasakl›yor. Ama düzen
kendi yasalar›n› uygulam›yor.
Mesele sadece inanç ve giyim
kuﬂam meselesi de¤il. Düzen,
dini örgütlenmeleri, dini gericili¤i
kendi müttefiki olarak görüyor.
Düzenin kendi yasalar›n›
çi¤nemesinin esprisi de burada.

Tarikata polis himayesi
‹lginç olan, bu ifadelerin bugüne
kadar bas›na s›zd›r›lmam›ﬂ olmas›yd›. Polisteki “tarikatç›lar” anlaﬂ›lan
bu bilgilere iyi sahip ç›km›ﬂlard›.
Ama linç olay›yla birlikte, bu bilgiler de ortal›¤a saç›lmaya baﬂlad›.
Aç›¤a ç›kan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, ‹smaila¤a Tarikat›’n›n Lideri Mahmut Ustaosmano¤lu hakk›nda, ‹stanbul
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›'na ''silahl› çete kurdu¤u'' iddias›yla suç duyurusunda bulundu. Olay›n devam›
ise ﬂöyle:
“Ancak Ankara Cumhuriyet
Savc›s› Kelkit'in suç duyurusu üzerine baﬂlat›lan soruﬂturman›n yürütülmesi için polisten istenen bilgi ve
belgelerin 4 ayd›r gelmedi¤i ö¤renildi.”
Polis, oral› bile de¤il.
Gazeteler polisin bu tavr› karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›rm›ﬂ görünüyorlar. Oysa
onlar da biliyor ki, 4 ayd›r de¤il, tabiri caizse 40 y›ld›r tarikatlar ve
ﬂeyhleri “soruﬂturma” d›ﬂ›! Tam tarih verecek olursak, DP iktidar›ndan
bu yana böyledir.
Ne 12 Eylüller, ne 28 ﬁubatlar
bu durumu de¤iﬂtirmemiﬂtir.
28 ﬁubatlar, vitrine birkaç marjinal, fazla hükmü olmayan tarikatlar›n ﬂeyhini koymuﬂ, bu ülkenin anl›
ﬂanl› tarikatlar›na, onlar›n ﬂeyhlerine ve müritlerine dokunmam›ﬂt›r bile. Bu tarikatlarla ilgili yolsuzluk,
mala, mülke, paraya el koyma, özel
yaﬂama müdahale gibi iddialar, ﬂikayetler, hep sümen alt› yap›lm›ﬂt›r.

Lincin üstü kapat›l›yor
Bas›ndaki tepkiler üzerine polis
ve yarg›, camideki linç olay›na iliﬂkin “ifadeler” al›nmaya baﬂland›.
Beklenece¤i gibi, cami cemaat›
linci görmemiﬂ, duymam›ﬂt›.
29
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atm›ﬂ, zanl› da kafas›n› mihraba vurup can vermiﬂti.
Bu ifadeyle hem cemaat “linç”
suçlamas›ndan kurtar›lm›ﬂ oluyor,
hem de “katil zanl›s› kafas›n› mihraba vura vura kendini öldürdü”
ﬂeklinde aç›klama yapan ‹stanbul
polisi k›smen de olsa kurtar›lm›ﬂ
oluyordu...
Herkes aptal, bir tek polis ve
yarg› zeki ya!

Baﬂbakan, “ﬂeyh”ine ve
“cemaat”ine sahip ç›k›yor
Önce hükümet ad›na Adalet Bakan› Cemil Çiçek konuﬂarak, bas›n›n camideki linç olay›yla ilgili yay›nlar›n› eleﬂtirdi.
Ard›ndan Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an konuﬂtu. Erdo¤an, bas›n›n
linç üzerinde durup “iki fakülte bitirmiﬂ imam›n öldürülmesi” üzerinde durmad›¤›n› belirterek yine medyay› eleﬂtirdi. Olay›n “linç oldu¤unun” daha belli olmad›¤›n› söyleyerek de hem polisini, hem linççi cemaati savundu. Baﬂbakan yine kendisine ba¤l› Adli T›p Kurumu’nun
Mustafa Erdal'›n “darp” sonucu öldü¤üne dair raporunu bile kabul etmiyor anlaﬂ›lan.
Tayyip Erdo¤an’›n ‹smaila¤a tarikat›ndan olup olmamas› önemli
de¤il. O ‹smaila¤a Tarikat› nezdinden tüm tarikatlara, camideki linççi
cemaat nezdinde de “tüm dini cemaatlere” sahip ç›k›yor.

K›l›k-k›yafet yasas› m›
var bu ülkede?
‹stanbul Fatih’te, Çarﬂamba
Semti’nin sokaklar›nda dolaﬂanlar›n
giysilerinin, “k›l›f k›yafet” kanununa ayk›r› oldu¤u, camilerin tarikatlar›n denetiminde oldu¤u da yeniden keﬂfedildi bu arada.
Oysa bu olgular›n hiçbiri yeni
de¤ildir. Burjuva medya da, burjuva
partiler de bunlar›n hep fark›ndad›r.

Diyarbak›r’daki, Batman’daki
faili meçhullerle, kontra cinayetleriyle ve mezarevleriyle tan›nan Hizbullah’›n “sadece Diyarbak›r'da
181 camiyi denetim alt›nda tuttu¤u” devletin resmi raporlar›nda yaz›yordu... ‹smaila¤a Camii’yle ilgili
haberlerden anlaﬂ›l›yor ki, ‹smaila¤a Tarikat› da, bu camide üslenmiﬂ.
Peki öteki camiler hangi tarikatlar›n denetiminde?
Tarikatlar yasakm›ﬂ! Tekkeler ve
zaviyeler kapat›lm›ﬂm›ﬂ! ﬁeyh gibi
s›fatlar›n kullan›lmas› yasakm›ﬂ!
Evet evet, mevcut yasalar böyle
diyor. Ama ya pratik?
O giysiler Çarﬂamba’da ve baﬂka
yerlerde de kullan›l›yor. O s›fatlar,
bizzat devletin en üst kurumlar›,
yetkilileri taraf›ndan kullan›l›yor.
Hiçbiri yeni bir olgu de¤ildir. Hiçbir
iktidar bunlar›n üzerine gitmemiﬂtir
ve gitmiyor. Oy kayg›s›, dinin ve tarikatlar›n halk›n mücadelesinin
önünde bir nevi barikat olarak kullan›lmas›, düzenin onlar karﬂ›s›ndaki tavr›n› da belirliyor. Tarikatlar›n
kimi mafyalaﬂm›ﬂ, kimi ﬂirketleﬂmiﬂ, kimi sosyeteye dadanm›ﬂ sapk›nl›klara yuva olmuﬂ, kimi “saadet
zincirleri” kurmuﬂ... Bunlar biliniyor, yaz›l›yor, konuﬂuluyor, ama ne
polis, ne savc›lar harekete geçmiyor.
Bu ülkede 1 May›s mitinglerinde
“tek tip elbise” giyildi diye onlarca
dava aç›lm›ﬂ, onlarca insana cezalar
verilmiﬂtir. Ama cüppe sar›k giydi
diye aç›lan bir dava var m›?.. Miting
foto¤raflar›, filmleri üzerinde “zehir
hafiyelik” yap›p suç ve suçlu icat
eden düzenin polisi ve yarg›s›, “dini” damgal› olunca gözlerinin önündeki “yasad›ﬂ›l›klara” gözyumuyorlar. Çünkü asl›nda sistemin mant›¤›,
kadrolaﬂmas› buna uygun.
K›sacas›, Fatih’teki öldürme, ve
linç olay› çerçevesinde tart›ﬂ›lan
olaylar›n düzen aç›s›ndan hiçbir özgünlü¤ü, yenili¤i yoktur. ‹smaila¤a
Tarikat› tek tarikat olmad›¤› gibi,
Çarﬂamba’da yeni bir ﬂey olmad›¤›
gibi, polis, her zamanki gibi ve iktidarlar, DP’den beri ayn›d›r...

‹nkarc› zihniyet ya da
‘dipnotluk’ Alevilik
Sünni devletin en ba¤naz kesimlerinin iktidar›nda da Alevi halk› inkar ve asimile etme politikas› sürüyor. Cemevlerini ibadet yeri olarak
görmeyen ve milyonlarca Aleviyi
“camiye gelin” diyerek Sünni olmaya ça¤›ran Tayyip Erdo¤an’›n zihniyeti Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ders kitaplar›na da yans›d›.
Asl›nda Alevili¤e bugüne kadar bu kitaplarda
tek kelimelik dahi
yer verilmemiﬂti.
Resmen böyle bir
inanç, böyle bir kültür
ve bu inanca göre yaﬂayan milyonlarca
halk yoktu. Avrupa
Birli¤i’nin “az›nl›k” tan›mlar› ile
bast›rmas› sonucunda, Alevi örgütlerinin yo¤un
olarak eleﬂtirileri neticesinde, AKP iktidar›
“bak›n ayr›mc›l›k yapm›yoruz” diyebilmek için Alevili¤e ders kitaplar›nda yer verece¤ini aç›klam›ﬂt›.
Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan müfredat› yenilenen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitaplar›nda, 11'inci s›n›fta, "Hz. Muhammet'in örnek kiﬂili¤i" bölümünde
Alevi-Bektaﬂi kültürü, ﬂairlerden örnekler verilerek anlat›lacak.
9'uncu s›n›f için haz›rlanan yeni
ders kitab›nda Türkler’in ‹slam anlay›ﬂ›n›n oluﬂmas›nda etkili ﬂahsiyetler anlat›l›rken, Hac› Bektaﬂ-›
Veli'nin hoﬂgörü ve insan sevgisinin
rolüne dikkat çekiliyor. Bu bölümde
dipnot olarak "Alevi-Bektaﬂi Kültürüne Bak›ﬂlar" adl› kitap kaynak
gösterildi. Hac› Bektaﬂ-› Veli'nin
"Makalat" eserinden de sözlere yer
verildi. Ancak Alevilik ifadesi yeralmad›.
11'inci s›n›f kitab›nda ise ‹s30
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lam'da uygulamadan gelen farkl›l›klara dikkat çekilirken Caferilik, Hanefilik, Malikilik, ﬁafilik ve Hanbelilik mezheplerinin özellikleriyle ilgili bilgi verildi. Alevilik ise 'Hazreti Muhammed Sevgisi' baﬂl›¤› alt›nda iﬂleniyor.
K›saca asl›nda Alevilik kitaplarda, e¤itimde yine yok! Alevi
çocuklar›na yine Sünni inanc›n e¤itimi verilecek zoraki olarak. Milyonlar›
kapsayan bir inanca
dipnotlarda yer vermek, hiç yer vermemekten daha a¤›r bir
hakaret ve yok sayma
zihniyetinin yans›mas›d›r. Bu da AKP’ye
özgü “ﬂark kurnazl›¤›”n›n,
oyalama ve aldatma manevralar›n›n bir yans›mas›d›r ancak.
Oligarﬂi nas›l ki, “Kürt realitesini tan›yoruz” deyip, bu tan›man›n
alt›n› dolduracak somut hiçbir ad›m
atm›yorsa, benzeri bir inkar ve asimilasyon dayatmas›n› çok daha
uzun süredir, yüzy›llara dayanan bir
zaman dilimi içinde Aleviler’e karﬂ›
yapmaktad›r. Katlederek tükütemedikleri, yüreklerine korku ekerek
ilerici, muhalif, zulme isyan geleneklerini yok edemedikleri Aleviler’i asimile etmek için her yolu denemeye devam edeceklerdir.
Bu ne AKP’ye ne de baﬂka bir
iktidara özgüdür, türlü biçimlerde
uygulanan bir devlet politikas›d›r.
Alevi inanc› üzerindeki bask›lara, yasaklara, yok sayma politikas›na derhal son verilmelidir. Alevi
halk›m›z inanc›n› nas›l yaﬂamak istiyorsa, çocuklar›n› nas›l e¤itmek istiyorsa, bunun önündeki tüm engeller kald›r›lmal›d›r.

hayat›n
içindeki

teori
Düzen ve Tarikatlar
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, hepinizi selamlayarak baﬂl›yoruz sohbetimize. Bugünkü konumuz, tarikatlar.
Gazeteler günlerdir tabiri caizse çarﬂaf çarﬂaf yaz›yorlar tarikatlar›. Ama
yine her zamanki gibi, meselenin ne
sosyo-ekonomik kökleri var, ne siyasal sonuçlar›. Ve yine her zamanki gibi, sanki bu olguyla yeni karﬂ›laﬂ›yormuﬂ gibi yaz›yorlar.
Fakat ﬂu da bir gerçektir; tarikatlar, bu düzen içinde hem vard›r, hem
yokturlar. Herkesin bildi¤i “illegal”
yap›lard›r bir anlamda. Düzenin tüm
kurumlar› onlar› bir biçimde muhatap al›r, ama bu iliﬂkiyi, bu varl›¤›
hiçbir zaman da resmileﬂtirmezler.
Tarikatlar› biraz “gizemli” k›lan,
toplumsal yap› ve siyasal geliﬂmeler
üzerindeki etkilerini “belirsiz” hale
getiren de bu yanlar›d›r. Bu durum,
tarikatlar›n zaman zaman küçümsenmesine, onlar›n toplumsal yaﬂam
üzerindeki etkilerinin yok say›lmas›na neden olabildi¤i gibi, bazen de
tarikatlar›n gücünün, yayg›nl›¤›n›n
alabildi¤ine abart›lmas›na da yolaçabilmektedir.
Bizim aç›m›zdan tarikatlar meselesi, bir yan›yla inanç özgürlü¤ü
kapsam›nda, di¤er yan›yla ise do¤rudan sistem içindeki siyasi iﬂlevleri
aç›s›ndan önem taﬂ›r. Tarikatlar›n
esas olarak “siyasallaﬂm›ﬂ” yap›lar
olmas› yan›yla da, ikinci yan öne
ç›km›ﬂt›r. Ama önce tarikat dedi¤imiz olgu nedir, nas›l ortaya ç›km›ﬂt›r, k›saca de¤inelim.

Mazlum: Evet, tarikatlar üzerine baz› k›sa bilgiler verelim, fakat
bu k›sa bilgilerden önce ﬂunu da belirtelim. As›l konumuz tarikatlar›n
mevcut toplumsal yap› içindeki yeri,
rolü, siyasal etkisidir. ‹ﬂin di¤er yan›, daha farkl› bir yo¤unlaﬂmay› gerektirir. Çünkü tarikatlar konusu, ge-

Tarikatlar düzeni, düzen
tarikatlar› kullan›yor!
rek tasavvufi aç›dan, gerekse de tarikatlar›n tarihsel geliﬂimi, ayr›l›klar› aç›s›ndan islami çevrelerde bile,
oldukça tart›ﬂmal›, deyim yerindeyse spekülatif bir konudur.
Tarikat, Arapça “yol” anlam›na
gelen “tarik” kavram›ndan türemiﬂtir. “Tutulan yol” demektir. Tarikat,
islam inan›ﬂ›nda “Allah’a ulaﬂman›n yolu”dur. Tasavvuf inanc›na göre, dinin kurallar›na tam olarak riayet eden (ki böylelerine takva sahibi denir) bir insan olabilmek için
dünyan›n tüm zevklerinden ar›nmak
gereklidir ve Allah’tan baﬂka kimsenin üzerinde etkili olmamas› için,
arif ve alim olan bir ﬂeyh arac›l›¤›yla Allah’a ulaﬂ›l›r.
Bu durum ise ﬂöyle gerekçelendirilir: Kur’an’›n bir aç›k, herkesin
görebilece¤i anlam›, bir de derin,
gizli anlam› vard›r. Tarikat bir yerde,
“hakikate”, yani görünen anlamlar›n
ve dünyan›n ötesine ulaﬂt›ran yoldur. Tarikat kurucular› marifet (bilgi) gösteren, bu derinliklere, gizli
anlama vak›f olan insanlard›r. ‹ﬂte
tarikatlar, ﬂeyh, pir, kutub ad› verilen bu dini liderlerin etraf›nda kurulan örgütlenmelerdir.

Kemal: San›r›m bu k›sa tan›m
yeterli. ‹slam tarihinde tarikatlar adlar› burada say›lamayacak kadar
çoktur; bu tarih Mazlum’un da belirtti¤i gibi ayn› zamanda oldukça da
spekülatiftir, hangi düﬂüncenin tarikat say›l›p say›lmad›¤›ndan, hangi
gruplar›n hangi mezhep ve tarikatlardan ç›kt›¤›na dair yayg›n belirsizlikler vard›r. Tarikatlar, usül, inanç
ve ibadet bak›m›ndan birbirlerinden
ayr›ld›klar› gibi, ayn› hususlar, tarikatlar›n kendi içlerinde de birçok
ayr› kollar›n oluﬂmas›na neden olmuﬂtur. Sadece bu ayr›mlar›n nas›l
nüanslar üzerine geliﬂti¤ini göstermesi bak›m›ndan bir örnek verece¤im. ‹slamda tarikatlar gösterdikleri
özelliklere göre, üç ayr› gruba ayr›l›yor.
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1- Tar›k-i Ahyar (Hay›rl›lar yolu); çile doldurup sürekli ibadetle
Allah’a ulaﬂan insanlar›n yolu... 2Tar›k-i Ebrar (Özü-sözü do¤ru
olanlar›n yolu); dünya zevklerinden
kaç›n›p, zikirle Allah’a ulaﬂmaya
çal›ﬂanlar›n yolu... 3- Tar›k-› ﬁattar
(Sevgi yolu); Vecd ve sevgi ile Allah’a varma yolu.
Görüldü¤ü gibi, bu ayr›mlar, tarikatlar›n bugün üstlendikleri rolü
toplumsal yaﬂam içindeki yerlerini
ifade eden ayr›mlar de¤ildir. Bunlar
daha çok kendi iç geleneklerini, dini
yorumlar›n›, ritüellerini etkilemektedir.
Tarikatlar da, mezhepler gibi,
peygamberin ölümünden sonra ortaya ç›km›ﬂt›r. ‹lk tekke ve zaviyeler,
8. yüzy›lda kurulmuﬂ, Abbasiler döneminde kurumlaﬂm›ﬂlard›r. Tekkeler, tarihi geliﬂimleri içinde ekonomik, sosyal, e¤itsel çeﬂitli roller üstlenmiﬂlerdir. Bir dönem, felsefe,
edebiyat, matematik gibi bilimlerin ö¤retildi¤i bir okul görevi de
görmüﬂlerdir. Bunun yan›s›ra, tekkelerde hastalar tedavi edilir, fakirlere yard›mda bulunulurdu. Tekkelerin kurumsallaﬂmas›nda tarih içinde
ve ülkelere göre çok çeﬂitli de¤iﬂiklikler olsa da tarikatlar bu gelene¤i
bugüne kadar sürdürmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Çünkü bu ekonomik, sosyal
misyon, onlar için ayn› zamanda bir
örgütlenme, kitleler içinde etkilerini
yayma arac›d›r.
Tarikatlar›n özellikle günümüzdeki varl›¤›nda da bu olgu özellikle
önemlidir. Tarikatlar, çeﬂitli dönemlerde insanlar için bir s›¤›nak olmuﬂtur. Bu dönemler, açl›¤›n, sefaletin
en yo¤un oldu¤u dönemlerdir genellikle. Dolay›s›yla 1980’lerden itibaren yoksullaﬂman›n, ekonomik çaresizli¤in artmas›yla tarikatlar›n yayg›nlaﬂmas› aras›nda da böyle bir ba¤
vard›r. Her toplumsal örgütlenme,
kitlelerin maddi veya manevi baz›
ihtiyaçlar›na karﬂ›l›k verdi¤i ölçüde

T

varolabilir. Tarikatlar da iﬂte bu ihtiyaçlara cevap verme temelinde varlar.

Özlem: ﬁimdi bu konuda benim en fazla dikkatimi çeken olgu
ﬂu oldu. Sizin de aktard›¤›n›z gibi,
tarikatlar “Allah’a ulaﬂma yolu”
olarak tan›mlan›yor. Yani bu tan›ma
göre, tamam›yla dini inançlarla, ibadetlerle ilgili bir konu gibi. Ama
prati¤e bakt›¤›m›zda hiç de bununla
s›n›rl› olmad›¤› görülüyor.
Tarikatlar, tarih boyunca içinde
bulunduklar› toplumlarda sosyal,
kültürel, ekonomik, siyasal pek çok
roller üstlenmiﬂlerdir. ‹lerici bir rol
üstlendikleri de olmuﬂ, gerici rolleri
de. Belli bir dönemden sonra, tarikatlar›n birço¤unun tarihi, o ülkedeki iktidar savaﬂlar›yla, s›n›f savaﬂlar›yla bir ﬂekilde içiçe geçmiﬂtir.
Mesela Gazeteci Ahmet Hakan,
‹smaila¤a Cemaati’ni tan›tt›¤› yaz›larda “politik bir tarikat de¤il” diyordu. Bu tabii ki yanl›ﬂ bir tan›md›r. Yanl›ﬂl›¤› politikay› burjuva profesyonel siyasetçilikle s›n›rl› ele almas›ndan kaynaklanmaktad›r. Kald›
ki bu anlamda bile sözkonusu tarikat
“politikadan uzak” de¤ildir. Tersine,
kendi ç›karlar› için düpedüz burjuva
politikas› içinde yeralmaktad›r. Ama
bundan önce, varoluﬂ biçimi ve zemini zaten politiktir.

Kemal: Özlem iyi bir noktaya
de¤indi. Tarikatlar konusu, dini literatür aç›s›ndan farkl› olabilir, ama
sosyal pratik aç›s›ndan ülkemizde
iki nokta çok dikkat çekicidir; birincisi; tarikatlar “siyasetin d›ﬂ›nda”
olduklar› iddias›nda olmalar›na ra¤men hep siyasetin göbe¤inde olmuﬂlard›r. ‹kincisi, düzenin yasall›¤›
içinde yok say›lmalar›na ra¤men,
varl›klar› da hep kabul edilmiﬂtir.
Bu iki nokta, tarikatlar›n özellikle
ülkemizdeki varl›¤› ve ﬂekilleniﬂi
aç›s›ndan önemlidir; birçok islam
ülkesinde böyle de¤ildir mesela. Ülkemizdeki bu özgünlü¤ü nas›l aç›klamak gerekir sence Mazlum?

Mazlum: Belirtti¤in bu olgular›n kökleri, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda ve

yeni-sömürgecilikte karﬂ›m›za ç›kar.
Nas›l diyeceksiniz? ﬁöyle.
Önce Kurtuluﬂ Savaﬂ› dönemi
aç›s›ndan bakal›m. Anadolu ﬂehirleri bir bir iﬂgal edilirken, Padiﬂah
Vahdettin, Damat Ferit ve ‹ngilizler,
Mustafa Kemal'i safd›ﬂ› b›rakmak
için anlaﬂm›ﬂlard›. Mustafa Kemal
önderli¤indeki hareketin Anadolu'da
halk› yan›na çekti¤ini gördüklerinde, iﬂgalcilerin ve iﬂbirlikçilerinin
baﬂvurdu¤u ilk araçlardan biri yine
din'dir. ‹ngiliz emperyalistlerinin iste¤i üzerine 10 Nisan 1920'de ﬁeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi
bir fetva yay›nlar. Bu fetvayla Kuvay-› milliyeciler ‘eﬂkiya’ ilan edilmekte, öldürülmeleri dinen ‘meﬂru
ve farz’ olarak gösterilmektedir. Bütün müslümanlar "adil halife ve
imam Sultan Vahdettin” etraf›nda
toplanmaya ça¤r›larak, eﬂkiyalarla
savaﬂ ça¤r›s›na uymakla yükümlü
k›l›n›r. Padiﬂah u¤runa savaﬂ›p ölenlerin ﬂehit, yaralananlar›n gazi olaca¤› duyurulur.
Fetvalar ‹ngiliz uçaklar› taraf›ndan Anadolu'ya da¤›t›l›r. Ankara'da
ulusal bir meclisin toplanmas› gündeme geldi¤inde, ﬁeyhülislam ç›kar
yine ortaya. Bir fetva daha yay›nlar.
Yunanl›lar’a -yani iﬂgalcilere- karﬂ›
savaﬂanlar›n "dinsiz" oldu¤u dahi
söylenir ve halk›n çeﬂitli kesimleri
buna inand›r›lm›ﬂt›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda Kuvayi
Milliye’den çok sözedilir, ama pek
söz edilmeyen bir de "Kuvay-› Muhammediye, Kuvay-› ‹nzibatiye gibi "hilafete ba¤l›" güçler vard›r.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda yeralan din
adamlar›n›n hikayeleri anlat›l›r ama
iﬂin bu yan› genellikle es geçilir. Ba¤›ms›zl›k savaﬂ›, halk›n dini inanc›
kullan›larak bo¤ulmak istenmiﬂ ve
bunda da dini önderler ve tarikatlar
kullan›lm›ﬂt›r. Hilafet Ordusu'nun
komutanlar›ndan Anzavur "elimde
ferman, gö¤sümde kuran, kalbimde
iman" diye padiﬂah için savaﬂmaktad›r. Din ad›na, iﬂgalciler savunulmuﬂtur. Kemalistler, “bolﬂevik” olarak gösterilmiﬂ ve ‹zmit, Adapazar›, Bolu, Düzce, Hendek, Biga,
Konya gibi yerlerde "din, ›rz ve
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arikatlar konusu, dini literatür aç›s›ndan farkl› olabilir, ama sosyal pratik aç›s›ndan ülkemizde iki nokta çok dikkat çekicidir;
Birincisi; tarikatlar “siyasetin d›ﬂ›nda” olduklar› iddias›nda olmalar›na ra¤men hep siyasetin göbe¤inde olmuﬂlard›r. ‹kincisi, düzenin
yasall›¤› içinde yok say›lmalar›na ra¤men, varl›klar› da hep kabul edilmiﬂtir.
mülkiyet düﬂman› bolﬂevikler" propagandas›yla Kuvayi Milliyeciler’e
karﬂ› gerici ayaklanmalar gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Say›lan yerlerin tarikatlar›n hemen her dönem güçlü oldu¤u
yerler olmas› tesadüf de¤ildir tabii.
Ama tabii bu iﬂin bir yan›. Di¤er
yandan, Kemalistler, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n› örgütlerken, Bektaﬂi ﬂeyhlerinden iﬂbirlikçileﬂmeyen sunni tarikat
ﬂeyhlerine, hocalara, müftülere, ﬂeyhülislamlara kadar dindar kesimin
deste¤ini almay› da baﬂar›r. Nitekim
oluﬂturulan ilk mecliste bu kesimlerin temsilcileri, önderleri de bulunur. Fakat bu durum “mutlak bir ittifak” de¤ildir, çeliﬂki ve çat›ﬂmalar
devam eder. 1 Kas›m 1922'de Saltanat, 3 Mart 1924'te de Halifelik kald›r›l›r. Ayn› gün Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› kurulur. Tevhid'i Tedrisat
Kanunu’yla tüm okullar Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤lan›r. 30 Kas›m
1925'te tekke ve zaviyeler kapat›l›r
ve bunlara ait giysiler, tören ve gelenekler yasaklan›r.
Böylelikle dini örgütlenmeler
büyük ölçüde denetim alt›na al›n›r.
ﬁapka Kanunu’na, halifeli¤in kald›r›lmas›na tepki duyan islamc›lar
yeryer isyan edip, ayaklanmalar ç›kar›rlar. Kemalist iktidar bunlar›
bast›r›r. Tarikat ﬂeyhlerinden baz›lar› gözda¤› için dara¤açlar›na ç›kar›l›r. 1937'de laiklik ilkesi, Cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olarak
kal›c›laﬂt›r›l›r.
‹ﬂte bu tarihi geliﬂme, sistemin
en önemli iç çeliﬂmelerinden birinin
de kayna¤›d›r. Bir yazar bu geliﬂmeyi ﬂöyle tan›mlar:
“Toplumsal yap› gere¤i, savaﬂ
boyunca, a¤a, derebeyi, tefeci, din
adam› gibi güçlere dayanan ayd›n
kadro, ayn› zamanda bu güçlere
karﬂ› da savaﬂmak zorunda kalm›ﬂ-

t›r... ‹ﬂte, Cumhuriyet tarihimizin temel kavgas› budur, bu çat›ﬂmad›r.”
(Hikmet Bila, CHP, syf. 14)
Bunu daha düz olarak ﬂöyle ifade
edebiliriz: Düzen “a¤alar ve hocalar” konusunda hep bir açmaz içinde
olmuﬂtur; ne onlarla yapabiliyor, ne
onlars›z!

Kemal: Yeni-sömürgecilikte
de bir biçimiyle bu durum devam
ediyor. Kapitalizmin geliﬂtirilmesi
demek olan yeni-sömürgecilik, do¤al olarak feodalizmin de tasfiyesi
demekti. Nitekim altyap›da feodalizm büyük ölçüde tasfiye edildi;
ancak üst yap›da ayn› tasfiye gerçekleﬂmedi.
Oligarﬂi, dönem dönem feodalizmin alt ve üst yap›daki kal›nt›lar›na
-toprak a¤alar›na, tefecilere, aﬂiret
ve tarikat türü oluﬂumlara karﬂ›- tasfiye operasyonlar›na giriﬂse de, hiçbir dönem “sonuna kadar” gidememiﬂ, bu iç çat›ﬂmalar genellikle
yeni bir uzlaﬂmayla sonuçlanm›ﬂt›r.
Feodalizmin kal›nt›lar›n›n tam tasfiyesine ne güçler dengesi izin vermiﬂtir; ne de mevcut sistemin dinamikleri.
‹ﬂte bu toplumsal siyasal zeminde, tarikatlar, hem Kemalist iktidar
döneminde, hem de oligarﬂik iktidar
alt›nda varl›klar›n› sürdürmüﬂlerdir.
Düzen bu olguyla hem bir çat›ﬂma
içindedir, ayn› zamanda bu olguya
ihtiyaç duyan bir konumdad›r. Faﬂizmle birlikte bu ihtiyaç daha da
artm›ﬂ ve düzen bu ihtiyaca ba¤l›
olarak tarikatlar›n önünü daha fazla
açm›ﬂt›r. Tarikatlar›n aç›k biçimde
yeniden siyasi ve toplumsal yaﬂama
girmesi, Demokrat Parti iktidar›yla
baﬂlar ve günümüze kadar gelir.

T

arikatlar aç›s›ndan 12 Eylül yönetimiyle pazarl›k ‘kirli’ bir pazarl›kt›r. Cuntayla
yapt›klar› anlaﬂma ‘halk düﬂman›’ bir anlaﬂmad›r. Tarikat ç›karlar› ad›na halka zulmedilmesine onay verilmiﬂtir. Tarikatlar, 12 Eylül
sonras› girdikleri iliﬂkilerle hem siyasi, hem
ekonomik rant zemini haline geldiler. Bu ayn›
zamanda tarikatlar›n önceki dönemlerle k›yaslanamayacak düzeyde ticarileﬂmesi, yozlaﬂmas› ve çürümeye baﬂlamas› demekti.

Özlem: Sonraki

geliﬂmeyi,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z ﬂöyle özetliyor: “Oligarﬂi, bugün fiili olarak tamamen ortadan kald›rd›¤› laik kurumlar› ve Iaik e¤itim politikas›n›,
DP’nin baﬂlatt›¤› gerici sald›r›larla
tahrip etme yöntemlerini de devralarak geliﬂtirmiﬂ, ülkenin birçok
bölgesinde, umutsuzluk k›skac›nda
k›vranan emekçi halk, ﬂeriatç› yobazlara, Kuran kurslar›na yöneltilmiﬂ...tir. ‹ktidar, Kemalistlerin, tekke
ve zaviyeleri kapatma ve di¤er laik
geleneklerini Süleymanc›l›k, Nurculuk, Nakﬂibendicilik tarikatlar›n›n
sobalar›nda ateﬂe vermiﬂtir.”
Ve bunun sonucudur ki, bugünlere gelindi. Bugün Kadiri, Rufai,
Mevlevi, Bektaﬂi, Nakﬂibendi, Halveti, Nurculuk, Süleymanc›l›k gibi
birçok tarikat, ülkemizde etkinli¤ini
sürdürüyor. Daha do¤rusu, deyim
uygun düﬂerse, diledi¤i gibi at oynat›yor.
Bugünlere gelinmesinde en
önemli noktalardan biri de, bu geliﬂmenin önünün “laikli¤in” en keskin
savunucular› taraf›ndan aç›lm›ﬂ olmas›d›r. Tarikatlar›n geliﬂiminde
Demokrat Parti iktidar› bir dönüm
noktas›ysa, bir di¤er dönüm noktas›
da 12 Eylül olmuﬂtur. O güne kadar
tarikatlar, çeﬂitli düzen partileri taraf›ndan muhatap al›n›yorlard›. 12 Eylül’le birlikte do¤rudan “devlet” taraf›ndan muhatap al›nm›ﬂ oldular.
Devletle pazarl›k yapt›lar. ﬁu veya
bu partinin de¤il, “devletin himayesinde” geliﬂme imkan› buldular.

Kemal: Tarikatlarla pazarl›¤›n
oda¤›nda ise elbette faﬂizme destek
verilmesi ve devrimci geliﬂmenin
önlenmesi vard›. 12 Eylül politikalar›ndan sözedilirken “din halk› örgütsüzleﬂtirmenin bir arac› olarak” tan›mlanm›ﬂt›r, bu pek yerinde de¤ildir; tersine, tarikatlar somutunda görüyoruz ki, din halk› gerici temelde
örgütlemenin bir arac›d›r. Ki 12 Eylül ve izleyen dönemde de, Kur’an
kurslar›n›n, ‹mam Hatiplerin ço¤alt›lmas›, din dersinin zorunlu hale getirilmesiyle paralel geliﬂen bu süreç,
ayn› zamanda tarikatlar›n “alenileﬂmesi”, aç›k kitle çal›ﬂmas›na geçiﬂ
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dönemidir. Hemen her cami, kuran
kursu, tarikatlar aras›nda parsellenmiﬂtir. Çünkü cunta için esas olan,
halk›n mücadelesinin geliﬂiminin,
devrimcileﬂmenin önlenmesidir.
Tarikatlar aç›s›ndan bu pazarl›k
esas olarak “kirli” bir pazarl›kt›r.
Cuntayla yapt›klar› aç›k veya z›mni
anlaﬂma “Halk düﬂman›” bir anlaﬂmad›r. Tarikat ç›karlar› ad›na halka
zulmedilmesine onay verilmiﬂtir.
Tarikatlar, 12 Eylül sonras› girdikleri iliﬂkilerle hem siyasi, hem
ekonomik rant zemini haline geldiler. Bu ayn› zamanda tarikatlar›n önceki dönemlerle k›yaslanamayacak
düzeyde ticarileﬂmesi, yozlaﬂmas›
ve çürümeye baﬂlamas› demekti.

Mazlum: Düzen partilerinin
hepsi, “laikli¤in” keskin savunucusudur. MGK’n›n 28 ﬁubat müdahalesini hat›rlay›n mesela; Orduya hak
vermeyen yoktu. Oysa düzen partilerinin hepsi y›llard›r tarikatlarla ﬂu
veya bu biçimde içli-d›ﬂl›d›r. Her seçim döneminde tarikat ﬂeyhlerinin
kap›s› çal›n›r, onlarla milletvekili
pazarl›klar› yap›l›r.
Her tarikat›n her seçimde kimi
destekledi¤i, hangi tarikatlar›n hangi partilerin listesinden meclise adam›n› soktu¤u aç›kça bilinir.
Mesela, Kadiriler, bir dönem
MSP ile yak›nd›. Cemaatin lideri
Haydar Baﬂ, 12 Eylül sonras› DYP
ile dirsek temas›na girdi. l995'te
DYP'yi destekledi. 28 ﬁubat sürecinde askerlerin gündeme getirmedi¤i cemaatlerden biriydi. Sonra da
kendi partilerini kurdular. Mesela,
1980 sonras› hem ticari, hem siyasi
olarak palazlanan Fethullahç›lar,
RP’den
ANAP’tan
DYP’ye,
DSP’den AKP’ye kadar birçok düzen partisini desteklemiﬂtir. Siyasi
tercihleri ç›karlar›na göre s›k s›k de¤iﬂebilir. Cemaat, 28 ﬁubat sürecinde Erbakan'a cephe alarak bu özelli¤ini bir kez daha gösterdi. Süleymanc›lar, 1970'den itibaren AP'yi
desteklediler. MSP ile de dirsek temas› içinde oldular. Daha sonralar›
seçimlerde DYP ve ANAP'› desteklediler. Destekleri karﬂ›l›¤›nda o

D

partilerden “milletvekilli¤i kontenjan›” ald›lar.
Mesela, Menzilciler, MHP, FP ve
BBP'ye yak›n duran, ama ç›karlar›
gerektirdi¤inde DYP'yi de destekleyen bir tarikat olarak an›ld›. Son
günlerde ad›ndan sürekli sözedilen
‹smail A¤a Cemaati, Fatih'te Saadettin Tantan’› destekledi, ANAP’tan
milletvekili ç›kard›. Bu liste böyle
uzar gider.
Fethullah Gülen ve "laik", "demokrat", “halkç›” olarak tan›nan
Ecevit yak›nlaﬂmas› bu aç›dan oldukça ilginç ve çarp›c›d›r. Bu iliﬂkiyi laiklik ad›na destekleyenler de
vard›, din ad›na da... Her ankette oy
oran› biraz daha düﬂen ve “sol” söylemlerle art›k kitle deste¤i bulmas›
imkans›zlaﬂan Ecevit, oylar›n› biraz
daha artt›rmak için Gülen Cemaati’ne yanaﬂmaya çal›ﬂ›rken, düzene
“tehlikesiz” oldu¤unu kan›tlamaya
çal›ﬂan Gülen Cemaati de Ecevit’i
bir paratoner olarak görüyordu. 28
ﬁubat’›n ard›ndan tarikatlar da düzene sadakatlar›n› ispatlama yar›ﬂ›na
girmiﬂlerdi.
ﬁimdi her tarikat bir baﬂka partiye yedekleniyor; bu ittifaklar›n baﬂta sözü edilen Tar›k-i Ahyar, Tar›ki Ebrar gibi “yol”larla bir iliﬂkisi
yok tabii. Burada sadece “dünyevi”
ç›karlar sözkonusudur.

Kemal: Dünyevi
ç›karlar,
“dünyevi” kurumlar› beraberinde
getirdi. Pekçok tarikat›n art›k ya gazetesi, ya televizyonu veya ikisi birden var. Neredeyse her tarikat bir
holding kurdu. Market zincirleri sahibi oldular. Vak›flar büyük bütçeli
vak›flara dönüﬂtü... Tarikat sermayesiyle kurulan iﬂyerlerinde tarikat
üyeleri ucuz emek gücü olarak daha
yo¤un bir sömürüye tabii tutuluyor... Tarikatlar o kadar alenileﬂti ve
kan›ksand› ki, vurgun, doland›r›c›l›k, sap›kl›k için ortaya at›lan “sahte” tarikatlar bile türedi...
Mazlum: Asl›nda tablo daha
da vahim. Tarikatlar ad›na yap›lan
doland›r›c›l›k, sapk›nl›k bir yana;
“Allah’a, hakikate ulaﬂma” ad›na,
baltalarla, sat›rlarla Aleviler, dev-

rimciler do¤ran›yor. Tarikatlar ad›na, cuntalar destekleniyor. Tarikatlar
ad›na, tekellerin hizmetindeki hükümetler destekleniyor. Tarikatlar ad›na emperyalizm ad›na savaﬂanlar
destekleniyor. Bütün bunlar islamc›
camiada nas›l kabul görüyor diye
sorulabilir? Bunun cevab›n› tam olarak görebilmek için islam›n ortaya
ç›k›ﬂ›n› hat›rlamak gerekir. Ben burada biraz yine tarihe dönmek gerek
diyorum.
‹slamiyet, 600'lü y›llar›n baﬂlar›nda Arap yar›madas›nda, kabileler
aras›ndaki kavgalar›n ortas›nda do¤du. Toplumsal kargaﬂan›n (kan davalar›, fuhuﬂ, h›rs›zl›k, kervanlara
yönelik sald›r›lar) alabildi¤ine artt›¤› Arap yar›madas›nda, yaﬂam›n,
toplumsal iliﬂkilerin düzenlenmesi
ihtiyac›na cevapt› islamiyet. Kölelerin azad ediliﬂi, yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂmay› ö¤ütleyiﬂi, h›rs›zl›¤›, sarhoﬂlu¤u, yalanc›l›¤› yasaklay›ﬂ› gibi
özellikleriyle, hak-hukuk-adalet anlay›ﬂ›yla insanlar aras›nda çok çabuk benimsendi. ‹slamiyet do¤du¤unda “tüccar s›n›f›n ideolojisi” olarak toplumsal geliﬂmenin önünü
açan itici bir güç rolü oynar.
‹slamiyet toplumsal yaﬂam› kendi
anlay›ﬂ› içinde bir düzene koysa da,
geliﬂim tarihi s›n›f savaﬂlar› ve iktidar kavgalar› içinde ﬂekillenir. Çünkü do¤al olarak islamiyet s›n›f farkl›l›klar›n› ortadan kald›rmaz, tersine
bunlar› "Allah’›n takdiri" diyerek
kal›c›laﬂt›r›r, kutsar. Kölelere bir tak›m kolayl›klar sa¤lar ama köleli¤i
ortadan kald›rmaz. Din ad›na yap›lan ve ya¤ma talan sonucu oluﬂan
Mekke aristokrasisi halk› sömürmeye devam eder. ‹slamiyeti yayma düﬂüncesiyle kabileler, tüccarlar k›l›çtan geçirilirken de temelde hep ekonomik ç›karlar vard›r. ‹slamiyet süreç itibar›yla bir “devlet dini” olarak
do¤ar ve dönemin egemenlerince de
iktidar ideolojisi olarak benimsenir.
Ya¤ma-talan-iﬂgal din ad›na, "Allah
yolunda savaﬂ›rken kafirlerin mal›
helaldir" denilerek meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sözkonusu ekonomik ç›karlar
olunca islamdaki "hoﬂgörü" yerini
daima k›l›ca b›rak›r. Muhammed'le
baﬂlayan bu politika, kurulan tüm is34
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üzeniçileﬂmiﬂ islam için tarikatlar
iktidardan pay kapmak için kulland›klar› örgütlenmeler durumundad›rlar. Emperyalizm
ve oligarﬂi de, tarikatlara bu pay› vererek,
karﬂ›l›¤›nda tarikatlar› halk›n mücadelesinin
engellenmesinde kullan›yor. S›n›flar mücadelesinin geriletilmesiyle aç›lan boﬂluklara tarikatlar yerleﬂtiriliyor.

lam devletlerinin politikas› olarak
sürmüﬂ, Sünni mezhep ideolojisi ve
kültürü islam›n -iktidar ideolojisiyan›n› pekiﬂtirmiﬂtir. Bu da özellikle
sünni inan›ﬂ içinde sömürünün, adaletsizliklerin, zalimden yana olman›n kan›ksanmas›n› beraberinde getirmiﬂtir.

Kemal: Sohbetimizin sonuna
do¤ru geliyoruz. Baz› noktalar›n alt›n› çizmekte yarar var. Tarikatlar›n
günümüzdeki rolünü anlat›rken ülkemizdekileri esas ald›k. Fakat dönemsel olarak zalime karﬂ› direniﬂ
saflar›nda yeralan tarikatlar da ç›kabilir. Bunu da gözden ›rak tutmamak
gerek. Ülkemizdeki durum ise k›sacas› ﬂudur: Düzen tarikatlar›, tarikatlar düzeni kullan›yor.
Tarikatlar, islamc›lar›n iktidarlara karﬂ› kullanabildikleri bir güçtür;
‹ran’da oldu¤u gibi, bu güç pekala
bir “islam devrimi”nin de arac› olabilir. Öte yandan düzeniçileﬂmiﬂ islam için tarikatlar iktidardan pay
kapmak için kulland›klar› örgütlenmeler durumundad›rlar. Baﬂka bir
deyiﬂle, “Hakikate ulaﬂman›n” yolu olarak tan›mlanan tarikatlar, ayn›
zamanda “iktidara, ç›karlara ulaﬂma yolu” haline gelmiﬂtir. Emperyalizm ve oligarﬂi de, tarikatlara bu pay› vererek, karﬂ›l›¤›nda tarikatlar›
halk›n mücadelesinin engellenmesinde kullan›yor. S›n›flar mücadelesinin geriletilmesiyle aç›lan boﬂluklara tarikatlar yerleﬂtiriliyor. Bu durum, bizim tarikatlara karﬂ› mücadelemizin nas›l bir zeminde sürdürülmesi gerekti¤ini de gösterir; ideolojik mücadelenin d›ﬂ›nda esas olan,
hayat›n her alan›n›, s›n›f mücadelesinin çeﬂitli biçim ve araçlar›yla doldurmak, boﬂluk b›rakmamakt›r...
Haftaya yeni sohbetimizde buluﬂmak üzere hoﬂçakal›n.

Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda “linç” konusuna oldukça geniﬂ bir yer ay›rm›ﬂt›k.
“Linç ülkesinden
manzaralar”› göstermiﬂtik. ‹stanbul
Emniyet Müdürü
Celalettin Cerrah’›n linç güruhunun sald›r›s›yla ilgili “vatandaﬂ›n yerinde, güzel
bir tepkisi” deyiﬂinin istisnai bir durum
olmad›¤›n› belirtip, “hepsi birer Cerrah”
diye linççileri sergilemiﬂ ve “Bu ülkeyi
Cerrahlar yönetiyor” demiﬂtik. Yine dergimizin “Hayat›n ‹çindeki Teori” bölümünde, linç sald›r›lar›n›n oligarﬂinin bir
politikas› olarak uyguland›¤›n› sürecin
ortaya koydu¤u kan›tlarla birlikte anlatm›ﬂt›k.
Yazd›klar›m›z›n mürekkebi kurumadan,
yazd›klar›m›z›n her sat›r›n› kan›tlayan
bir linç sald›r›s› daha yaﬂand›.

Güruh Akyaz›’da
Linç senaryosu,
“tam tekmil” bir biçimde bu
kez Sakarya'n›n Akyaz› ilçesinde
sergilendi. Diyarbak›r’dan f›nd›k
bahçelerinde çal›ﬂmak için gelen
dört Kürt iﬂçi, 'Bunlar PKK'l›' söylentisi üzerine soka¤a dökülen bini
aﬂk›n kiﬂi taraf›ndan linç edilmek
istendi.
Olay ﬂöyle geliﬂti. Çal›ﬂmak için
Akyaz›’ya gelen 10 iﬂçi, 7 Eylül akﬂam saatlerinde bir çay bahçesinde
otururken Akyaz›l› bir gençle aralar›nda kavga ç›kt›. Polis, dört Kürt
iﬂçiyle Akyaz›l› genci gözalt›na alarak Akyaz› Emniyet Müdürlü¤ü'ne
götürdü. Bu esnada ilçede 'PKK'l›lar bir gencimizi dövdü' söylentisi
yay›larak, lincin fitili ateﬂlendi.
Bir süre sonra emniyet müdürlü¤ü önünde toplanan bini aﬂk›n kiﬂi,
kurt iﬂaretleri yap›p, PKK aleyhine sloganlar atarak, Kürt iﬂçileri
linç etmek için Emniyet binas›na
girmeye kalk›ﬂt›. Güruh, 'Pis Kürtler, hepiniz teröristsiniz!', 'Hainleri
bize verin. Cezas›n› biz verelim' diye ba¤›r›p içeri girmek istedi. Bu
linç giriﬂimi 4 saati aﬂk›n bir süre
devam etti.

L‹NÇ

Kurtar›c› polis,
“aslan vali”
Linç güruhu karakolu kuﬂat›p
“onlar› bize verin!” diye ba¤›rmaya baﬂlad›ktan sonra, polis, havaya
uyar› ateﬂi açt›. Polisin kendilerine
dokunmayaca¤›ndan emin olan güruh üzerinde bu “uyar› ateﬂi”nin
hiçbir etkisi olmad› elbette. Bunun
üzerine Adapazar›'ndan ilçeye takviye kuvvet getirildi. Olay yerine
gelen Sakarya Valisi Nuri Okutan,
bir polis arac›na ç›k›p megafonla
kalabal›¤a seslendi.
Vali Okutan, kalabal›¤a ﬂöyle diyordu: ''Tepkinizi buraya toplanarak gösterdiniz. Bunun daha da ile-

ri gitmesi, devlete tepki anlam›na
gelir. Ben sizden sakin bir ﬂekilde
da¤›lman›z› rica ediyorum. Öfkelendi¤iniz çocuklar devletin elinde.
Hukuken ne gerekiyorsa büyük devlet onu yerine getirecektir.”
K›sacas›, vali, daha önceki linçlerde “yetkililerin” söyledi¤ini söylüyordu. “Hassas vatandaﬂ görevini
yapm›ﬂt›”, art›k gerisini devlete b›rakmal›yd›!
Ama Sakarya Valisi, linç olaylar›n›n yaﬂand›¤› öteki ﬂehirlerin yetkililerinden “daha etkili” bir bölüm
daha eklemiﬂti konuﬂmas›na; söyle
diyordu kalabal›¤a:
“Sevgili vatandaﬂlar bu gece
mübarek Berat Kandili. Mübarek
Berat Kandilinizi kutluyorum. Bu
kandilin ülkemize huzur ve mutluluk
getirmesini temenni ediyorum. Bu
gecede bu tür olaylar çıkartmak
do¤ru de¤il. Evlerimize gidip bu geceyi idrak edelim...”
Laik, demokratik, hukuk devletinin valisi, linççi güruhu böyle teskin ediyordu. Güruh “yanl›ﬂ gün”
seçmiﬂti. Berat Kandili’nde linç olmazd›, öteki günler olsayd› neyseydi...
Devam edelim Akyaz›’daki linç
giriﬂiminin geliﬂimine:
Vali’nin “etkili” konuﬂmas›n›n
ard›ndan kalabal›k emniyet binas›
önünden 100 metre kadar uza¤a çekildi. Dört Kürt iﬂçi ise saat
02.00'de polis yele¤i giydirilerek
binadan ç›kar›ld›. Polis arac›na bindirilen iﬂçiler, Sakarya Emniyet
Müdürlü¤ü'ne götürüldü. ‹ﬂçilerin
ilçeden ç›kar›ld›¤›n›n aç›klanmas›
üzerine de kalabal›k da¤›ld›.

Bir tek provokatör yine
gözalt›na al›nmad›?
Bu defa da “polisin kurtar›c›” oldu¤u yaz›ld› burjuva medyada. Sakarya Valisi Nuri Okutan’a övgüler
düzüldü. Trabzon Valisi’ne de övgüler düzülmüﬂ, sonra vali bir de35
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mecinde as›l yüzünü ortaya koyunca “ﬂaﬂ›rm›ﬂ”lard›.
Ak›llanm›yorlar m›, yoksa
“ak›l”lar› bu senaryoyu sürdürmeleri gerekti¤ini mi söylüyor onlara?
Vize ilçesinde yak›n zamanda
Temel Haklar üyelerine karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r›n›n ayn›s› yaﬂanm›ﬂt›r Akyaz›’da da. Ortada “yanl›ﬂ
anlaﬂ›lacak” bir ﬂey yoktur asl›nda.
‹nsanlar zaten polis gözetimindedir.
Ama Trabzon’da meydanda eylem
yapan insanlara sald›ran linççiler,
art›k bir ad›m daha atm›ﬂt›r; “verin
asal›m” diye devletin elinden adam
istemektedir.
Burjuva bas›n ve bu giriﬂimleri
eleﬂtiren burjuva politikac›lar, ﬂu
soruyu sormuyorlar yine: Bu kalabal›¤› k›ﬂk›rtanlar, provoke edenler
yok muydu? Onlardan bir teki bile
niye gözalt›na al›nmad›?
Bu zeminin nas›l oluﬂtu¤unu,
herhangi bir kalabal›¤›n bu cüreti
nereden buldu¤unu, bu “eylemlerini” nas›l gerçekleﬂtirdi¤ini sorgulam›yorlar.
Daha k›sa bir süre önce, ‹stanbul'un ﬁile ve Konya'n›n Bozk›r ilçesinde de benzer iki sald›r› yaﬂanm›ﬂt›. Konya'n›n Bozk›r ilçesinde
yine Kürt yoksullar›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen ve Kürt ailelerin evlerini
terk etmesiyle sonuçlanan linç giri-

ﬂimini kimse tart›ﬂmad›. Nas›l oluyor da insanlar ﬂehirlerden kovuluyor ve “devlet!” bu insanlar›n güvenli¤ini sa¤layam›yor diye sorulmad›.
Baﬂka -yani daha aç›kças› hakk›n› arayan- kalabal›klar karﬂ›s›nda,
kalabal›¤›n üzerine panzerleri sürmekte, gaz bombalar› ya¤d›rmakta,
cop ve biber gazlar›yla sald›r›ya
geçmekte bir an bile tereddüt etmeyen polis, vali ve emniyet müdürleri, linç güruhlar› karﬂ›s›nda sadece
“rica ediyorlar”, üstüne üstlük bir
de hassasiyetleri için “teﬂekkür ediyorlar”...

AKP’li Baﬂkan:
“Büyütülecek bir ﬂey yok!”
Akyaz› Belediye Baﬂkan› AKP'li
Yaﬂar Yaz›c›, olay›n ard›ndan ﬂu
aç›klamay› yapt›: "Büyütülecek bir
ﬂey yok asl›nda. F›nd›k iﬂçileri bir
kavgaya kar›ﬂm›ﬂ. Ancak kulaktan
kula¤a 'Bunlar PKK'l› diye' söylenti yay›lm›ﬂ. Taﬂk›nl›k yapanlar Akyaz›'n›n gençleri. Bu gençlerin fevri
hareketleri nedeniyle iﬂ buraya kadar geldi..."
AKP’li Belediye Baﬂkan›’n›n
sözlerinde ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok.
“TAYAD’l›lar oldu¤unu bilseydim,
iner ben de vururdum” diyen
AKP’li Rize Belediye Baﬂkan›’yla
ayn› partiden ne de olsa. Rize Belediye Baﬂkan›’yla ilgili AKP yönetiminin herhangi bir eleﬂtiri yapt›¤›n›
duyan oldu mu?
Kald› ki, Baﬂbakan’›n Çarﬂamba’daki linç olay›na iliﬂkin “hep
linçi konuﬂuyorsunuz...” diye bas›n›
eleﬂtirdi¤i yerde, AKP’li herhangi
bir yetkilinin daha farkl› konuﬂmas›, düﬂünmesi beklenebilir mi?
AKP, yönetiminden il-ilçe yönetimlerine kadar linç politikas›n›n baﬂ›ndan itibaren savunucusudur. Her yeni olayda, linç giriﬂimlerinin iktidar
onayl› oldu¤unun yeni bir kan›t› görülmektedir. Linççilerin baﬂ›n› çekenler “kurt iﬂaretleri” yaparken,
“ampül” iﬂaretiyle siyaset yapanlar
da linççilerin hamili¤ini üstlenmiﬂtir. Her linç sald›r›s›nda bu iﬂbirli¤ini görmek mümkündür.

Cami’deki lincin medyadaki
temsilcisi:
‹slamc› Yeni ﬁafak, Akyaz›’daki linç giriﬂimi olay›n›n haberini aynen
ﬂöyle verdi:
“‹ki kez daha denenmiﬂti
Sakarya'da 2005 Nisan ay›nda Trabzon'da TAYAD'l›lar›n linç edilmesi giriﬂimini bahane eden bir grubun provokasyonu sonucu olaylar ç›km›ﬂt›. Halk› tahrik eden grup, linç edilmek istenmiﬂti. Türk Telekom binas›na s›¤›narak kurtulan eylemciler bina içinde de provokasyonlar›n› sürdürmüﬂ, emniyet güçlerinin sa¤duyulu tavr› olaylar›n büyümesini engellemiﬂti. 30 May›s 2006'da Çark Caddesi'nde de 2 kiﬂinin, öldürülen DevSol lideri Mahir Çayan'› anma program› ile ilgili ast›klar› afiﬂlerin
PKK'n›n sözde bayra¤› san›lmas› üzerine gergin bir gece yaﬂanm›ﬂt›.” (10
Eylül 2006)
Bilal Çetin imzal› bu haberi lütfen tekrar okuyun.
Yeni ﬁafak’a göre, linççilerin bu olaylar›n hiçbirinde bir suçu yok. Onlar sadece “tahrik olmuﬂ”!
Tahrik edenler ise, tabii ki TAYAD’l›lar, devrimciler.
Trabzon’daki linçi de¤il ama linçi protesto etmeyi bir “provokasyon”
olarak görüyor Yeni ﬁafak islamc›l›¤›.
‹nsanlar›n afiﬂ asarken sald›r›ya u¤ramas›nda suçu yine afiﬂ asanlarda
görüyor.
Bu kafan›n hakim oldu¤u bir bas›n, aleni L‹NÇ TEﬁV‹KÇ‹S‹’dir. Bu
kafa, e¤er mesle¤i gazetecilik olmasa do¤rudan linci örgütleyecek bir kafad›r. Ki zaten ayn› kafada olanlar yeral›yor sözkonusu giriﬂimlerde. ‹smaila¤a Camii’nde ayn› zihniyete, kültüre sahip olanlar, en kutsal sayd›klar›
yerde bir linç gerçekleﬂtirmekte mahzur görmüyorlar. Böyle bir ülkede
linçler biter mi?..

Linççiler Birbirine Girdi
Linçlerin “kitle kuvveti” ve
linççilerin siyasi hamisi, bu kez “Milliyetçilik yar›ﬂ›nda” birbirine girdi.
10 Eylül’de Sö¤üt'te Ertu¤rul Gazi'yi anma törenleri s›ras›nda Baﬂbakan Erdo¤an'›n oldu¤u protokol k›sm›nda MHP'lilerle Tayyip Erdo¤an’›n
korumalar› aras›nda arbede ç›kt›; Baﬂbakan›n korumas› eli muﬂtal›
MHP’lilerce dövüldü. AKP otobüsü taﬂland›.
Tayyip Erdo¤an, AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda Sö¤üt'teki
olaylar› de¤erlendirirken ﬂunlar› söylüyordu:
“Bunlar›n hepsi ortada bir organize harekete iﬂaret ediyor. Bu tür sald›r›lar Türkiye'ye de zarar ve rahats›zl›k veriyor. Bahçeli, 'ellerinde laptop olan bir gençlik istiyorum' diyordu. Ancak muﬂta, b›cak ve suç aletleri var. Demek ki de¤iﬂmemiﬂler.”
Evet, bunlar›n hepsini, linç sald›r›lar›ndan sonra biz söyledik. Ama o
zaman elinde muﬂta, b›çak olan linç güruhlar›n›n savunucusu bizzat Baﬂbakan Erdo¤an’d›.
Güruh sonunda kendisine yöneldi. Demek ki, Erdo¤an’›n as›l ﬂikayeti, onlar›n
elinde muﬂta, b›çak taﬂ›mas› de¤il, onlar›
AKP’lilere yöneltmesidir. Devrimcilere,
halka sald›rd›klar› sürece bir sorun yok!
36
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Faﬂizme karﬂ› mücadele
meﬂrudur, yarg›lanamaz
MLKP yönetici ve üyesi olduklar› iddias›yla
gözalt›na al›nanlardan 20 devrimci tutukland›
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün koordinasyonu ile birçok
kentte düzenlenen operasyonlar sonucunda gözalt›na al›nan 23 kiﬂiden
20’si, 12 Eylül günü ç›kar›ld›klar›
mahkemede tutukland›lar. ‹stanbul
Valisi Muammer Güler ve ‹stanbul
Emniyet Müdürü düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, gözalt›na al›nanlar›n, MLKP örgütü üyesi olduklar›n›, kongre haz›rl›klar› yap›ld›¤›n›
iddia ederken, “büyük eylem haz›rl›klar›n›” önlediklerini söylediler.
Manisa, Ayd›n, Kayseri, Antalya, Mersin ve Malatya’da düzenlenen operasyonlar sonucunda gözalt›na al›nanlar›n ç›kar›ld›¤›, Beﬂiktaﬂ’taki ‹stanbul A¤›r Ceza Mahkemesi önünde aç›klama yapan ESP
üyeleri, operasyonlar› protesto etti-

ler. ESP üyeleri ad›na aç›klama yapan Figen Yüksekda¤, gözalt›na al›nan ‹brahim Çiçek, Sedat ﬁeno¤lu,
Bayram Namaz, Füsun Erdo¤an,
Arif Çelebi, Ziya Ulusoy, Seyfi Polat, Ali H›d›r Polat, Ayhan Güzel,
Gülden Güzel, Özgür Gedik, Mehmet ﬁekerci, Güldane Çakmakk›ran, Mehmet Çakmakk›ran, Özhan
Uluda¤, Rukiye Erbaﬂ, Hanefi K›nac›, Arzu Torun, Hüseyin Ar›, Fatma Sinek, Naci Güner, Volkan Okumuﬂ, Hatice Bolat’›n “terör örgütü
üyesi” ilan edilmelerini k›nayarak,
“12 Eylül darbesinin y›ldönümünde
yaﬂanan geliﬂme, darbenin de¤iﬂik
biçimlerde sürdü¤ünü gösteriyor”
diye konuﬂtu.
Tutuklananlardan ‹brahim Çiçek’in At›l›m Gazetesi Genel Yay›n

Yönetmeni oldu¤u bilgisi verilirken, Sedat ﬁeno¤lu’nun Genel Yay›n Koordinatörü ve Ziya Ulusoy
ile Bayram Namaz’›n da gazetenin
yazarlar› oldu¤u kaydedildi.
Operasyonlarda gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas› talebiyle, ayr›ca 10 Eylül günü Galatasaray
Lisesi önünde yap›lan aç›klamada,
At›l›m yönetici ve yazarlar› hat›rlat›larak, bu sald›r›lar›n ilk olmad›¤›
belirtildi ve "Bu sald›r›lar bizi sosyalist ideallerimizden, devrimci
amaçlar›m›zdan vazgeçirememiﬂti.
Bugün de vazgeçirtemeyecek” denildi.
‹zmir Kemeralt› giriﬂinde düzenlenen ve HÖC’lülerin de destek verdi¤i protesto eyleminde ise, “Bizler
bu ülkenin devrimcileri, sosyalistleri ve yurtseverleri olarak söz, eylem
ve örgütlenme talebini ve hakk›m›z›
her alanda, her zaman yükselterek,
ezilenlere umut taﬂ›maya devam
edece¤iz” denildi.
Ayr›ca Avrupa ülkelerinde ve
Türkiye’nin çeﬂitli kentlerinde düzenlenen bas›n aç›klamalar› ve gösterilerle, faﬂizmin devrimcileri esir
almas› protesto edildi.

rand›ktan sonra, bizden d›ﬂar› ç›kmam›z› istediler. Arac›n sol taraf› panzerle ezilmiﬂti. Annem yaralanm›ﬂt›.
Ben de annemin oldu¤u taraftan d›ﬂar› ç›kt›m. Yere yatmam› istediler. Ondan sonra s›rt›ma silah dipçikleri ile
vurmaya baﬂlad›lar. Hakaret ve küfürler tabii. Kardeﬂim Mizgin ve 2 kiﬂi ölmüﬂlerdi. Bana annemin de
araçtan ç›kmas›n› ve gelmesini söylediler. Annem yaral› halde yerde sürüklene sürüklene yan›ma do¤ru gelmeye çal›ﬂt›. Bu s›rada askerlere 'O¤lumu öldürmeyin'
diye yalvar›yordu. Bu s›rada bizi uzaklaﬂt›rd›lar.
Cans›z bedenlere gözlerimin önünde 50'den fazla
kurﬂun s›kt›lar. Sonra ayaklar›yla hem Mizgin'i hem de
di¤erlerini tekmelemeye baﬂlad›lar. Gördü¤üm manzara karﬂ›s›nda ﬂok geçiriyordum. Çaresizdim. Ve ondan
sonra kendimi kaybettim. Böyle bir ﬂey olamazd›. ‹nsanl›k ay›b› yaﬂan›yordu."
Bu arada olaya iliﬂkin henüz bir soruﬂturma baﬂlat›lmazken, Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “‹yi çocuklar›n elleri so¤umuyor” denildi. ‹nfazlar›n devlet politikas› oldu¤u belirtilen aç›klamada, “kolluk kuvvetleri kendisine verilen s›n›rs›z öldürme yetkisini kullan›yor. ‹nfazlara, katliamlara karﬂ›
mücadele edelim, katillerden hesap soral›m” denildi.

Batman infaz›n›n tan›¤› anlat›yor:

cesetleri kurﬂunlad›lar
Batman'da 5 Eylül’de özel timlerce gerçekleﬂtirilen
infaza iliﬂkin ayr›nt›lar ortaya ç›k›yor. ‹ki HPG’li ile 11
yaﬂ›ndaki Mizgin Özbek'in katledildi¤i olaya iliﬂkin
aç›klama yapan, Mizgin Özbek'in a¤abeyi, Özel Harekât Timleri’nin kardeﬂinin cesedini yerlerde sürüklediklerini ve tekmelediklerini, öldürülen di¤er iki kiﬂinin de kurﬂun ya¤muruna tutuldu¤unu anlatt›.
Ayn› zamanda taranan arac› kullanan ve olay sonras› gözalt›na al›nan, a¤abey Hadi Özbek, serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan, o gün yaﬂananlar› anlatt›. 2 HPG’liyi araçlara almas›n›n ard›ndan, yolda askerlerin barikat›yla karﬂ›laﬂt›klar›n› belirten Özbek, panzerin üzerlerine do¤ru gelmesiyle, arkada bulunanlardan birinin el
bombas› att›¤›n› kaydederek ﬂunlar› söyledi:
“Bunun üzerine akrep tipi araç ve panzerlerden ateﬂ
aç›lmaya baﬂland› ve araba otomatik ve uçak savar tipi
silahlarla tarand›. Silah sesi üzerine ben kendimi direksiyonun alt›na att›m. Annem de benim üzerime att› kendini. Ne oldu¤unu anlamam›ﬂt›k bile. 4 dakika araç ta37
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Tar›m politikalar›n›n emperyalist tekellerin ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›na göre belirlenmesine Fiskobirlik’te yaﬂanan ç›kar çat›ﬂmalar›n›n da eklenmesiyle, Karadeniz
bölgesinin en önemli geçim kaynaklar›ndan biri olan f›nd›k üreticisi büyük darbe ald›. Aylard›r süren
öfke sokaklara taﬂt›, yollara barikat
oldu. Son olarak, iktidar›n TMO
arac›l›¤›yla f›nd›¤a 4 YTL fiyat
biçmesi öfkeyi daha da art›rd›.
Aç›k ki, AKP iktidar› bir avuç Avrupal› tekelin ve onlar›n ülkemizdeki iﬂbirlikçileri olan, Cüneyt
Zapsular’›n, tüccarlar›n ç›karlar›
için milyonlarca köylüyü sefalate
sürüklemeye, daha da yoksullaﬂt›rmaya kararl›d›r.
“Yoksulluk Kaderimiz De¤il"
diyen Ordu Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i de f›nd›kta sömürüye dikkat çekmek ve üreticileri mücadeleye ça¤›rmak için bu konuya iliﬂkin bir kampanya baﬂlatt›.
9 Eylül günü dernek merkezinin
bulundu¤u Ünye'de bildiri da¤›tan
dernek üyeleri, halk› kampanyaya
destek vermeye ça¤›rd›. "Zapsular
De¤il F›nd›k Üreticisi Kazanacak”
yaz›l› önlükler giyen dernek üyeleri, bildiri da¤›t›m› esnas›nda halka
konuﬂmalar yaparak, f›nd›kta sömürünün içyüzünü anlatt›lar.
Bildiri da¤›t›m›n›n ard›ndan ise,

sömürü politikalar›n› uygulayan
AKP’nin Ünye ilçe binas› önünde
bir aç›klama yap›ld›. Ö¤le saatlerinde parti binas› önünde toplanan
dernek üyeleri, "Zapsular De¤il
F›nd›k Üreticisi Kazanacak / Ordu
Temel Haklar" yaz›l› pankart açarak, kampanya bildirisi okudular.
‹lçe esnaf›n›n bir ço¤unun da aç›klamaya destek vermek için AKP
önünde topland›¤› görülürken, polisin gözda¤› amaçl› y›¤›nak yapmas› nedeniyle, esnaflar eylemi izlemekle yetindiler.
Ordu Temel Haklar Baﬂkan›
Bülent Yaz›c›’n›n konuﬂmas›n›n ard›ndan, eylem "Yoksulluk Kaderimiz De¤il, Zapsular De¤il F›nd›k
Üreticisi Kazanacak, F›nd›kta Sömürüye Son" sloganlar›yla bitirilirken, çevrede toplanan esnaf ve ilçe
halk› da alk›ﬂlar›yla destek verdi.
Zapsular’›n ç›kar›n› korumay› görev bilen polis, aç›klama sonras› üç
kiﬂiye kimlik sorma bahanesi ile
eylemi terörize etmek istedi. Bir
kiﬂiyi gözalt›na alma giriﬂimi sonuçsuz kal›rken, Temel Haklar
üyeleri, polisin f›nd›k tüccar› Zapsular’›n ç›karlar›n› korudu¤unu anlatarak, teﬂhir ettiler.
Ordu Temel Haklar’›n kampanyas› kapsam›nda imza toplama ve
daha bir dizi protesto eylemleri
olaca¤› bilgisi verildi.

IMF’ye de¤il, bilime sorun!
TTB ‹laç Dan›ﬂma Kurulu, baz› ilaçlar›n geri ödeme kapsam› d›ﬂ›nda
tutulmas›na iliﬂkin haz›rlad›¤› raporu 8 Eylül günü düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda aç›klad›.
Türk Tabipler Birli¤i Genel Sekreteri Altan Ayaz, baz› ilaçlar›n geri
ödeme kapsam›ndan ç›kar›ld›¤›n› hat›rlatarak, bunun bir ilk oldu¤unu dile getirdi. “‹laç gibi tedavinin önemli bileﬂenlerinden olan bir konuda
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n de¤il de Maliye Bakanl›¤›’n›n bir düzenlemede bulunmuﬂ olmas› konuyu ayr›ca ilginç k›l›yor.” diyen Ayaz, geri ödeme
kapsam› d›ﬂ›na ç›kar›lan ilaçlar›n listesinin oluﬂturulmas›ndaki tutars›zl›klara da örnekler verdi.
Ayaz, “bu tür uygulamalarda IMF gibi finans kurumlar›n›n istemleri
de¤il, Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i, üniversitelerin ve
uzmanl›k derneklerinin görüﬂleri dikkate al›nmal›d›r” diye konuﬂtu.
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17 Eylül 2006 / 70

ZAPSULAR DE⁄‹L, FINDIK
ÜRET‹C‹S‹ KAZANACAK
“Bizim paralar ne olacak diye soruyoruz, "Gidin onu Fiskobirlik'e sorun" diyorlar. Halimiz içler ac›s›, Anam›z a¤l›yor... diyoruz, "Anan› da al
git buradan" diye azarl›yor, hakaret
ediyorlar.
Geçen y›l teslim etti¤imiz f›nd›¤›n paras›n› alamam›ﬂ›z. Darda kald›¤›m›z
için fiyat› bile aç›klanmadan bu y›l›n
f›nd›¤›n› satmak zorunda b›rak›lm›ﬂ›z. Eme¤ini, cefas›n› biz çekelim,
sefas›n› Zapsular sürsün diye mi üretiyoruz biz bu f›nd›¤›? AKP ve Fiskobirlik'in ç›kar kavgas›na malzeme
olup, ser-sefil kalmak için mi çekiyoruz bunca çileyi? Aç›klanan fiyat ortada. Bizimle dalga geçiyorlar. Bize
reva m› böyle yaﬂamak? Bu bizim
kaderimiz mi?
Biz çal›ﬂal›m didinelim, f›nd›k ocaklar›n› temizlerken belimiz iki büklüm olsun, elimizi aya¤›m›z› dikenler parçalas›n, ›s›rganlar dalas›n, otlar aras›ndan boncuk toplar gibi f›nd›k toplarken dudaklar›m›z çatlas›n susuzluktan... Att›¤›m›z gübrenin, nakliye ücretinin, patoza ödenecek paray›
borç-harç halletmeye çal›ﬂ›rken k›zarmad›k yer kalmas›n yüzümüzde...
Tüccar Zapsu baﬂta olmak üzere bilcümle tüccarlar, Fiskobirlik yetkilileri,
AKP'liler de eme¤imiz, al›n terimiz,
çel-çocu¤umuzun, uﬂaklar›m›z›n r›zk› üzerinde tepine dursun... Sonra da
densin ki; "bu sizin kaderiniz, çekin
çilenizi, biz süreriz sefas›n›..."
Amerikal›, Avrupal› emperyalistler istiyor diye elimizdeki tütünü, çay›, f›nd›¤› al›p; bizi iﬂsiz, yoksul b›rakmaya
çal›ﬂ›yorlar. Ve bu yaﬂananlar› "kaderimiz ne yapal›m" deyip kabullenmemizi bekliyorlar.
‹ﬂsizlik, yoksulluk kaderimiz de¤ildir!
Emperyalistlerin ç›kar› için aç kalmayaca¤›z, yoksullu¤u kabul etmeyece¤iz! Al›nterimizin karﬂ›l›¤›n› istiyoruz! Gerekirse on binlerce olup 30
Temmuzdaki gibi sokaklara dökülür,
hakk›m›z› söke söke al›r›z. Eme¤imizi, al›nterimizi Zapsulara yedirmeyiz!
FINDIKTA SÖMÜRÜYE SON! 4 YTL
DE⁄‹L FINDI⁄IN HAKETT‹⁄‹ F‹YAT
AÇIKLANSIN!”

Ordu Temel Haklar

SES’ten kampanya:
Sa¤l›kta y›k›m› durdural›m
KESK’e ba¤l› sendikalar kendi
talep ve sloganlar›yla eylem programlar›n› aç›klamaya devam ediyorlar. BES’in ard›ndan SES Genel
Merkezi de, 'Her ﬁeyin Baﬂ› Sa¤l›k,
Sa¤l›kta Y›k›m› Durdural›m' slogan›yla yeni bir mücadele program›
aç›klad›. SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n taraf›ndan kamuoyuna
aç›klanan mücadele program›, AKP
iktidar›n›n sa¤l›¤› tümden ticarileﬂtirme hedefinin ad› olan, Sa¤l›kta
Dönüﬂüm Program›'n› hedefliyor.
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›'n›n
tam anlam›yla bir y›k›m program›na
dönüﬂtü¤ünü aç›klayan SES Genel
Merkezi, çeﬂitli eylem ve etkinliklerle mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirerek, iktidar›n bu eylemleri dikkate almamas› durumunda,
iﬂ b›rakma eylemi yapacaklar›n› duyurdu. Sa¤l›k alan›n›n çok kritik bir
evreye girdi¤ini ifade eden Köksal
Ayd›n, y›llard›r a¤›r ad›mlarla yürütülen ve AKP hükümetiyle h›zlanan
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›'n›n
tam anlam›yla 'Sa¤l›kta Y›k›m
Program›'na dönüﬂtü¤ünü belirtti.
Bu durumun en baﬂta sa¤l›k örgütleri olmak üzere, sa¤l›kta y›k›m› gören ve yaﬂayan örgütlü, örgütsüz
tüm toplum kesimlerinin geç kalmaks›z›n harekete geçmesini zorunlu k›ld›¤›n› vurgulayan Ayd›n, yürüttükleri mücadeleyi önümüzdeki
4 ayl›k dönemde yo¤unlaﬂt›rarak
programl› bir tarzda devam ettireceklerini söyledi.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n kamu hastanelerine ve sa¤l›k ocaklar›na “3
y›l önce böyle de¤ildi, 3 y›l sonra
daha da iyi olacak” sloganlar›n›n
yerald›¤› afiﬂler ast›¤›n› hat›rlatan
Ayd›n, bakanl›¤›n gerçekleri çarp›tt›¤›n› ifade etti. Hükümetin sa¤l›k
politikalar› nedeniyle yaratt›¤› sonuçlar› s›ralayan Ayd›n, “3 y›l önce;
ithal edilemeyen ilaçlar yüzünden
Kaan bebekler ölmemiﬂti, Edirne’de, Manisa’da toplu halde bebeklerimiz ölmüyordu, Belçikal› turistleri memleketlerine koleral›

göndermiyorduk, K›r›m-Kongo
gibi hastal›klardan korunmak için ‘çorap giyin’
denmiyordu, sa¤l›k emekçileri, yo¤un çal›ﬂmaktan, meslek hastal›¤›ndan, ﬂiddetten bu kadar çok ölmüyordu, ishal, kuduz, tüberküloz bu
kadar yay›lmam›ﬂt› ve hastal›klar
bu kadar yay›l›rken senatoryum
hastaneleri kapat›lm›yordu, paras›zl›k yüzünden hastanelere kabul
edilmeyen vatandaﬂlar›n say›s› bu
kadar çok de¤ildi” diye konuﬂtu.
Ayd›n, Sa¤l›k Bakan›’na da seslenerek, “Evet, 3 y›l önce sa¤l›kta y›k›m›n boyutlar› insan hayat›na mal
olmuyordu. 3 y›l› y›k›mla geçirdik,
durdurmazsak felaket kap›da” dedi.

4 ayl›k mücadele program› “Baﬂta sa¤l›k örgütleri olmak üzere, sendikalar, demokratik
kitle örgütleri ve siyasi partilerle bu
süreci paylaﬂarak, ortak eylem ve
etkinlikler yapaca¤›z” diyen Köksal
Ayd›n taraf›ndan aç›klanan mücadele program›na göre; 16 Eylül’de
Edirne’de, 23 Eylül’de Samsun’da
bölge mitingleri düzenlenecek. Kas›m ay›nda mitingler, çeﬂitli kollardan Ankara’ya yürüyüﬂler düzenlenecek ve y›k›m program› durdurulmad›¤› takdirde de 1 günlük uyar›
ve iﬂ b›rakma eylemleri yap›lacak.
‹ktidar›n yine dikkate almamas› durumunda, birkaç günlük iﬂ b›rakma
eylemi gündeme gelecek.

E¤itim Sen yeni dönemde
mücadeleye haz›rlan›yor
KESK’e ba¤l› bir baﬂka sendika,
E¤itim-Sen ise, yeni e¤itim ve ö¤retim dönemine mücadele program›yla haz›rlan›yor. 11 Eylül günü bir
bas›n toplant›s› düzenleyerek kampanyalar› hakk›nda bilgi veren E¤itim-Sen Baﬂkan› Alaattin Dinçer,
kaybedilen yetkiyi geri almak için
örgütlenme ça¤r›s› yapt›.
‘E¤itime yeterli bütçe, okuluma ödenek istiyorum’ konulu
kampanyan›n yan› s›ra e¤itim ve
sa¤l›k hakk› için SES ve TTB ile ortak eylemler düzenlenece¤ini söyleyen Dinçer, e¤itimin herkes için
eﬂit, paras›z hale getirilmesinin bütün emekçi halk kesimlerinin ortak
mücadelesiyle mümkün oldu¤unu
söyledi. Sorunlar›n çözümü için,
e¤itim sisteminin iki temelde yeniden inﬂa edilmesinin gereklili¤ini
kaydeden Dinçer, birincisinin e¤itimin herkes için nitelikli ve paras›z
hale getirilmesi, ikincisinin ise e¤itim sisteminin bilimsel, demokratik,
özgürlükçü tarzda yeniden yap›land›r›lmas› oldu¤unu belirtti.
15-30 Eylül aras›nda yürütülecek kampanya sonucunda, her kurum taraf›ndan toplanan imzalar›
Meclis Baﬂkanl›¤›’na vereceklerini
kaydeden Dinçer, Kas›m ay›nda yap›lacak program kurultay›n›n da sorunlar›n tespit edildi¤i ve çözüm
yollar›n›n üretildi¤i bir etkinli¤e dönüﬂece¤ini ifade etti.

Hak arayan iﬂçilere coplu gazl› sald›r›
Sendikalaﬂma haklar›, Koç Holding taraf›ndan iﬂten atmalarla, bask›larla cevaplanan Nakliyat-‹ﬂ’e üye Tansaﬂ iﬂçileri, bu kez de polisin sald›r›s›na u¤rad›lar. Seslerini duyurmak için 7 Eylül
günü ‹zmir Uluslararas› Fuar’a girmek isteyen iﬂçiler, coplarla
dövüldü ve yüzlerine biber gaz› s›k›ld›. Polis, fuara girmekte
›srar eden iﬂçilere karﬂ› bu kez silah çekti ve havaya ateﬂ açt›.
Ertesi günü sendika binas›nda bas›n toplant›s› düzenleyerek sald›r›y› protesto eden ve mücadele kararl›l›klar›n› dile getiren iﬂçiler, 11 Eylül günü de fuar›n Özel Güvenlik Birimi ve
polis hakk›nda suç duyurusunda bulundular. ‹zmir Adliyesi
önünde toplanarak, "Yaﬂas›n Koç/Migros, Tansaﬂ Direniﬂimiz"
yaz›l› pankart açan iﬂçiler, "‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek", "Sendika Düﬂman› Koç Holding" sloganlar› att›lar.
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S öz g ençlikte:

siteleri özelleﬂtirip paral› e¤itime
geçebilmekti.
YÖK'ün ilk baﬂkan› ve
teorisyeni olan ihsan Do¤ramac›'n›n ilk özel üniversite olan Bilkent Üniversitesi’nin de sahibi ve kurucusu
olmas›, bu YÖK'ün bu misyonunu düﬂündü¤ümüz zaman bizim aç›m›zdan çok ﬂaﬂ›rt›c› olmuyor. Ayr›ca “üniversite harc›”,
“katk› pay›”, “özel üniversite” kavramlar›n›n lügat›m›za YÖK'ün kuruluﬂundan sonra girmiﬂ olmas› bu
kurumun üniversite e¤itiminin ticarileﬂtirilmesinde merkez üs oldu¤unu bize aç›ktan gösteriyor.
YÖK ve AKP iktidar› aras›nda
son iki üç y›ld›r yo¤un olarak yaﬂanan, “üniversiteleri kim yönetecek” kavgas›nda da asl›nda iki taraf›n da özellikle mali hükümler
k›sm›nda uzlaﬂt›¤›n›, sorunun
AKP'nin üniversitelerde kadrolaﬂma iste¤i oldu¤unu görmekteyiz.
Mesela AKP haz›rlad›¤› yasada,
e¤itim maliyetinin en az %50'sini
ö¤renciden almay› öngörürken,
YÖK de %80'ini almay› hedefliyordu.
Bugün YÖK program›nda kendisine ba¤l› tüm üniversitelerin
yönetim kurulu baﬂkan› rektör
olacak ﬂekilde ﬂirketleﬂmesini ve
bir ﬂirket gibi düﬂünüp kâr etmek için stratejiler geliﬂtirmesini
hedefliyor. Baz› üniversitelerde de
bu uygulamaya geçildi. Mesela ‹stanbul Teknik Üniversitesi'nde paral› bölümler aç›ld› ve geçen e¤itim ö¤retim dönemi ilk ‘müﬂterilerini’ ald›lar. ﬁu an iTÜ'de paral›
ve ‘az paral› e¤itim’ (harçlardan
kaynakl›) birlikte devam ediyor.

Paral› E¤itim Temel
Haklar›n Gasp›d›r
E¤itimin al›n›r sat›l›r bir mal haline dönüﬂtürülmesi sürecini yaﬂ›yoruz ülkemizde. Yavaﬂ ve kararl›
ad›mlarla tüm e¤itim kurumlar›nda e¤itim hizmetleri ücretlendiriliyor. Özellikle bu politikalar›n yans›malar›n› üniversiteler baz›nda
bütün ç›plakl›¤›yla görebiliyoruz.
Özel üniversitelerin kurulmas›, ö¤rencilerden istenen harç paralar›,
devlet üniversitelerine aç›lan paral› bölümler vb. gibi iktidar›n
birçok uygulamas› tart›ﬂma götürmez bir ﬂekilde paral› e¤itim yolunda h›zla ilerledi¤imizi kan›tl›yor.
Anayasada tan›mlanan “sosyal
devlet” anlay›ﬂ›n›n tamamen tersi
bir yaklaﬂ›m olan, e¤itimin ticarileﬂtirilmesi ve ücretlendirilmesi
bugünkü iktidar›n da en büyük
hayallerinden biri. Daha AKP iktidara gelmeden önce seçim programlar›na ald›klar›, “e¤itime nitelik kazand›r›lmas›”ndan kastettikleri, hükümet olmalar›yla birlikte
iyice netlik kazand›. E¤itim alan›nda da bildi¤imiz o meﬂhur mant›¤›
iﬂletmeye baﬂlad›lar: Paray› veren
düdü¤ü çalar.
E¤itimin ticarileﬂme sürecini,
ülkemizde nas›l geliﬂti¤ini ve AKP
hükümetinin bu sürece katk›lar›n›
özetle bir gözden geçirelim.

12 Eylül Cuntas› ve YÖK
12 Eylül 1980’de gerçekleﬂen
kanl› askeri cuntan›n üniversitelere de yans›mas› olacakt›, oldu da.
Üniversiteler YÖK (Yüksek Ö¤retim Kurumu) ile tan›ﬂt›. YÖK'ün iki
temel kuruluﬂ amac› vard›; birincisi üniversitelerin devrimci dinami¤ini sindirmek ve bir k›ﬂla disiplinini sa¤lay›p, ilerici, devrimci, demokrat unsurlar› tasfiye etmek.
‹kincisi ise; üniversitelerin kapitalist ekonominin gerekleri çerçevesinde yeniden ﬂekillendirilmesini
sa¤lamakt›. Daha do¤rusu üniver-

Uluslararas› Anlaﬂmalar
ve Paral› E¤itim
Dünya Ticaret Örgütü üyesi
olarak emperyalizmin tamamen
ve tart›ﬂmas›z aç›k pazar› haline
gelen Türkiye, bu örgütü kuran
anlaﬂman›n ekinde yeralan 15 Nisan 1994 tarihinde Marakeﬂ'te imzalanan Uruguay Raund Belgesi
kapsam›nda kabul edilen GATS
(Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›)
sözleﬂmesini de kabul etmiﬂtir. Bu
anlaﬂman›n geri dönüﬂü de yok40
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tur. Ülkemizde bundan sonra hangi iktidar gelirse gelsin, hizmet
sektörlerini, yani sa¤l›k, belediye
hizmetleri, mühendislik ve mimarl›k hizmetleri, hapishaneler ve
özellikle e¤itimin emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin ç›karlar›na göre
yeniden yap›land›rma anlaﬂmas›
olan GATS'a göre yeniden düzenleyecek.
GATS anlaﬂmas›na göre, hizmet
sektörü olarak adland›r›lan her
alan özelleﬂtirilecek ve ticarete
aç›lacak. Ülkemizde bunun ilk
ad›mlar›n› sa¤l›k alan›ndaki uygulamalarla görme f›rsat› bulduk.
SSK hastanelerinin bu kurumun
elinden al›nmas›yla geçen sene
baﬂ›nda baﬂlayan süreç, bu hastanelerin özelleﬂtirilmesiyle devam
edecektir.
Hapishanelere bakt›¤›m›z zaman ise kanl› bir katliamla aç›lan F
Tipi hapishanelerin sadece tecritle
sonsuz bir iﬂkence yuvas› olarak
tasarlanmad›¤›n› görürüz. Bu iﬂkencenin yan› s›ra iktidar bu hapishaneleri birer fabrika gibi tasarlam›ﬂ, korkunç bir sömürü eﬂli¤inde büyük kârlar hesap etmektedir.
As›l konumuz olan e¤itim alan›nda bu anlaﬂman›n getirileri ise
dudak uçuklatacak cinsten. Öncelik s›ras›na göre tüm üniversite ve
liselerin paral› hale getirilmesi
amaçlan›yor. Toplumsal muhalefetin bask›s›ndan çekindikleri için
bu politikay› bir anda hayata geçiremiyorlar ancak yine de e¤itimin
ticarileﬂmesinde geldi¤imiz nokta
korkunç. E¤itim-Sen'in yapt›¤› bir
araﬂt›rmaya göre; bir velinin
2006-2007 ö¤retim y›l› boyunca
yapmas› gereken harcama ilkö¤retim ö¤rencileri için 2258 YTL,
ortaö¤retim ö¤rencileri için ise
2800 YTL olarak gerçekleﬂecek.
Ülke geneline vurdu¤umuz zaman
27.5 milyar YTL tutar›ndaki bu para velilerin cebinden ak›p e¤itim
sektörüne yat›r›m yapan ﬂirketlerin, emperyalistlerin cebine gidecek.
Dikkat ettiyseniz bu rakamlara
yüksek ö¤retim ile ilgili veriler dahil de¤il. Bu rakamlar› da eklersek
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçisi tekellerin gözünü kamaﬂt›ran ﬂu an

için 30 milyar dolarl›k bir pazardan söz ediyor oluruz. Bir de GATS
anlaﬂmas›n›n öngördü¤ü üzere
tüm ilkö¤retim, lise ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n özelleﬂtirildi¤ini düﬂünün. Paral› e¤itime tam geçiﬂ ile birlikte s›rf e¤itim ve onunla ilgili sektörlerin senelik 100 milyar dolar› aﬂmas› bekleniyor. ‹ﬂte
bu devasa pazar için bütün kavga.

temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Bu konuda ne emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin ne de onlarin emir eri AKP iktidar›n›n 'maliyet hesaplar›’ bizim için kabul
edilebilir de¤ildir. Silahlanmaya
veya hapishane yapmaya ay›rd›klar› milyar dolarlar, IMF’ye yapt›klar› bir türlü bitmeyen faiz ödemeleri ortadayken, 'bütçe sorunu'ndan söz edemezler.

AKP’nin Uygulamalar›
Paral› E¤itime Geçiﬂ

Ama biliyoruz ki, böyle bir
“bütçe sorunu” olmasa dahi, paral› e¤itim programlar›ndan vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü, egemenler
daha fazla kâr elde etmekten baﬂka bir ﬂey düﬂünmezler. Halk›n en
temel haklar›, onlar için bir lüks ve
yük olarak görülür. E¤itim-Sen
araﬂt›rmas›na göre, ülkemizde 173
000 derslikli 5800 okula ihtiyaç
varken, 70 000'e yak›n ö¤retmen
aç›¤› dururken, özel okullara kiﬂi
baﬂ› 1000'er YTL bütçe ay›rmalar›
bundand›r.

AKP iktidara geldikten sonra
özellikle özel okullar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik birçok uygulamaya imza att›. Bu konuda Milli
E¤itim Bakanl›¤› bürokratlar›nca
haz›rlanan özel e¤itim kurumlar›n›n geliﬂtirilmesi hakk›ndaki tasar›y› örnek olarak gösterebiliriz. Bu
tasar› yasalaﬂ›rsa, ki önünde hiçbir
engel yok, özel okullara kay›t yapt›ran ö¤rencilerin ödeyecekleri paran›n 1000 YTL'lik k›sm›n› bakanl›k karﬂ›layacak. Ayr›ca özel okula
çocu¤unu kaydettirmek için e¤itim kredisi alan velilerin ald›¤›
kredinin faizinin %50'sini yine bakanl›k karﬂ›layacak.
Ayr›ca her kay›t dönemi velilerin korkulu rüyas› haline gelen
'kay›t paras›' veya 'zorunlu ba¤›ﬂ
uygulamas›' ad› alt›nda zorla toplanan paralar konusunda AKP hükümeti de bir ﬂey yapmam›ﬂt›r.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik
de kendinden önceki bakanlar gibi, önce 'kay›t paras› al›nmayacak'
diyerek esip kükremiﬂ daha sonra
velilerin tüm ﬂikayetlerine ra¤men uygulama fiili olarak sürmüﬂtür ve halen de sürmektedir.
Üniversite e¤itiminin de tamamen paral› hale dönüﬂtürülmesi
konusunda çal›ﬂmalar›n› sürdüren
AKP, haz›rlad›¤› yüksekö¤retim
yasas›yla üniversiteleri bilgi al›p
bilgi satan, araﬂt›rma görevlisi ve
profesör kiralayan ﬂirketlere dönüﬂtürmeyi hedeflemektedir.

E¤itim Hakt›r, Sat›lamaz!
Nas›l meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›rsa çal›ﬂ›ls›n, her seviyede ücretsiz e¤itim alabilmek herkesin en

Gençlik bir “ülkenin gelece¤i”
ise, e¤itim bu gençli¤in yetiﬂmesinin vazgeçilmez unsuru ise, e¤itim
para babalar›n›n kâr h›rs›na terk
edilecek basit bir ticari sektör olamaz. Ülkemiz gençli¤inin gelece¤i
AKP iktidar›n›n gözü kara uygulamaya koydu¤u emperyalist politikalarla ipotek alt›na al›nmak isteniyor. Bu ö¤retim y›l› boyunca da
bu politikalar›n yans›malar›n› liselerimizde ve üniversitelerimizde
daha çok hissetmeye baﬂlayaca¤›z. Harçlardan kay›t paralar›na,
transkript ve ö¤renci belgesi paras›ndan diploma paras›na uzanan
bir çizgide her ﬂeyin daha fazla ticarileﬂmesine tan›k olaca¤›z.
Paral› e¤itim, bundan 25 y›l önce emperyalizmin ve Türkiye'deki
iﬂbirlikçilerinin bir hayaliydi. Onlar
bu hayallerini gençli¤in gelecek
hayallerinin üstüne basa basa gerçekleﬂtiriyorlar. Bizim önümüzde
tek bir çözüm yolu kal›yor: Paral›
e¤itime karﬂ› örgütlü mücadele etmek. Çünkü karﬂ›m›zdakiler örgütlü. Biz de paras›z e¤itim hakk›m›z› savunmak için daha örgütlü
ve kararl› olmal›y›z.

Gençlik Federasyonu
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Yemekhane eylemine
okuldan atma cezas›
Her gün yararland›klar› yemekhanelerinin özelleﬂtirilmesine, yani
daha pahal› yemek yemek zorunda
b›rak›lmalar›na karﬂ› ç›kmak kadar
do¤al bir ﬂey olabilir mi?
Olamaz! Ancak, YÖK’çü rektörlerin ne buna tahammülü var, ne
de ö¤rencisini dinlemeye.
‹stanbul Üniversitesi yemekhanesinin özelleﬂtirmesine karﬂ› ç›kt›klar› için haklar›nda soruﬂturma
aç›lan ö¤renciler, ifadeleri dahi
al›nmadan okuldan at›ld›lar. Geçen
hafta, soruﬂturmada ifade vermek
için okula geldiklerinde, üniversiteden at›ld›klar›n› ö¤renen ö¤renciler,
kampüse al›nmad›lar.
Merkez Kampüs önünde bas›n
aç›klamas› yaparak soruﬂturmalar›n
geri çekilmesini isteyen 85 ö¤renci,
daha sonra okula girerek ifade vermek istediler. Ancak kap›lar önlerine barikat oldu ve üniversiteye al›nmad›lar. Nedenini sorduklar›nda
ise, hukuksuz bir düzenin hukuksuz
üniversitesinin bir uygulamas› ile
karﬂ›laﬂt›lar. Yemekhanenin özelleﬂtirilmesini protesto ederken, rektör Mesut Parlak’a hakaret içeren
slogan att›klar› iddias›yla okuldan
at›lm›ﬂlard›, üstelik ifadelerinin
al›nmas›na dahi gerek görülmeden.
Özel Güvenlik Birimleri ellerindeki listede yeralan ö¤rencilerin,
kendilerine gönderilen tebligatlar›
göstererek, ifade vermekte ›srar etmelerine karﬂ›n, okula almad›. ‹fade vermek için giren ö¤rencileri ise,
son derece demokratik bir eylemden de¤il de, adeta silahl› bir eylemden söz ediliyormuﬂças›na, “eyleme kat›l›p kat›lmad›¤›” ve “slogan at›p atmad›¤›” soruldu.
Geçti¤imiz dönemde 50’den
fazla devrimci demokrat ö¤renciye,
800’den fazla soruﬂturma açan ve
birçok ö¤renciyi okuldan atan ‹.Ü.
Rektörlü¤ü yaz döneminde de boﬂ
durmazken, halen ö¤rencilere soruﬂturma tebligatlar› gönderilmeye
devam ediliyor.

Buca
1995’in 21 Eylül’ündeki Buca
Hapishanesi Katliam›, anl›k bir geliﬂmenin sonucu de¤ildi. Planl›,
programl› bir sald›r›yd›. Katletmek
için gelmiﬂlerdi. Gazi Ayaklanmas›,
1 May›s, Sibel Yalç›n’›n cenazesi,
devrimin halk kitleleri içinde geliﬂmesinin, büyümesinin ifadesiydi ve
bu geliﬂim oran›nda devletin sald›r›lar› da boyutlan›yordu.
Tutuklamalar ola¤anüstü ölçüde
artm›ﬂt›. Neredeyse gözalt›na al›nan
herkes tutuklan›yor, hapishanelerde
tutsak kitlesi sürekli art›yordu.
Amaç belliydi tabii; bu geliﬂimin
önünü kesmek, devrimci demokrat
kesimlere gözda¤› vermekti.
Bu geliﬂmeler yaﬂan›rken 17
Temmuz 1995’te Buca Hapishanesi’nde bir özgürlük eylemi gerçekleﬂti. 21 Eylül günü Buca’da gerçekleﬂen katliam› anlatabilmek için
özel olarak 17 Temmuz’u anmak
gerekiyor. 17 Temmuz’dan 21 Eylül’e kadar geçen 2,5 ayl›k sürede
sald›r›lar giderek t›rmanm›ﬂ, devrimci tutsaklar› katletmek için haz›rl›k yap›lm›ﬂt›r.
*
17 Temmuz’da dört yoldaﬂ›m›z›
özgürlü¤e u¤urlam›ﬂt›k. Ali R›za
Kurt, Celalettin Ali Güler, Tevfik
Durdemir, Bülent Pak yoldaﬂlar›m›z
mapushane parmakl›klar›n› aﬂ›p özgürlü¤e merhaba demiﬂlerdi.
Görüﬂten sonra görüﬂ yerinin rutin kontrollerini yapan idare, durumu farkedince panikle ko¤uﬂlara
yöneldi. Gardiyan ordusuyla ko¤uﬂlara say›ma girdiler. ﬁaﬂk›nd›lar. Ali
R›za’n›n, Tevfik’in, Bülent’in, Celo’nun ad›n› boﬂ yere seslendiler
gizli, sakl› denilebilecek her köﬂeye... Kad›nlar ko¤uﬂunda da firar
eden vard›r diye say›m ald›lar.
O akﬂam kap›lar kapanmadan
ç›kt›k havaland›rmaya. En coﬂkulu

Büyük direniﬂin
ilk çarp›ﬂmalar›ndan biriydi.
Büyük sald›r›n›n
kendini gösterdi¤i ilk yerdi...

Büyük direniﬂin kahramanlar› oradayd›lar; orada piﬂtiler, çelikleﬂtiler...
Bugün, dünün içindeydi. Dün
bugünü do¤uracakt›...
türkülerimizi söyledik.
Buradan kaç›lmaz dediler / Peh
peh peh / Gidiyoruz dörder beﬂer /
hey hey hey
Zincir v›z, demir v›z, duvar v›z /
V›z gelir bize v›z
17 Temmuz’a kadar Buca’da
birçok özgürlük eylemi yar›m kalm›ﬂ, aç›¤a ç›kard›klar› her giriﬂimle
“Buras› Buca, buradan kaç›lmaz!”
düﬂüncesini güçlendirmiﬂlerdi. Bu
yüzdendir ki 17 Temmuz eyleminin
ﬂaﬂk›nl›¤› büyük oldu.
Birgün sonra ﬂaﬂk›nl›klar›n›
üzerlerinden atm›ﬂ, sald›r› niyetleriyle karﬂ›m›zdayd›lar. Aramaya
girdiler.. Ko¤uﬂta önceki aramalarda dokunmad›klar›-dokunamad›klar› ne varsa al›p maltaya ç›kard›lar.
Boﬂ kasalara kadar “fazla” gördükleri ne varsa al›yorlard›. Haz›ms›zl›klar› her davran›ﬂlar›na yans›yor,
sorun ç›kartmaya çal›ﬂ›yorlard›. Daha önce ko¤uﬂa almad›¤›m›z gardiyanlar› getirmiﬂ, yeni dayatmalarda
bulunuyorlard›. Ama yap›lan hiçbir
ﬂey bizim moralimizi bozacak durumda de¤ildi.
Talan aramas›ndan sonra ko¤uﬂlararas› gazete al›ﬂveriﬂi de dahil
her tür al›ﬂveriﬂin yasak oldu¤unu
bildirdiler. Alk›ﬂlarla karﬂ›lad›k.
Hiçbir hak gasb› özgürlük eyleminin coﬂkusunu gölgeleyemezdi. Bir
tarafta coﬂku, bir tarafta haz›ms›zl›k... Çat›ﬂma bu anlamda da yaﬂan›yordu. Haz›ms›zl›k cephesinden
sald›r›lar peﬂpeﬂe gelmeye baﬂlad›.
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Avukat görüﬂlerinde ayakkab› aramas›, hastane, mahkeme gidiﬂlerinde çift kelepçe, ayakkab› aramas›
dayatmas› baﬂlad›. F›rsat yaratt›kça
fiili sald›r›lara yöneliyorlard›.
*
“15 gün savaﬂlar›”
27 Temmuz’da televizyondan
Ali R›za’n›n ‹zmir Hatay’daki bir
evde katledildi¤inin haberini izledik. Ali R›za Kurt SDB komutan›
ve savaﬂç›s› olarak birçok halk düﬂman›na halk›n adaletini uygulam›ﬂt›. 10 günlük özgürlü¤ünün ard›ndan katledilmesi, zulüm cephesinde
sevinç yaratt›. Zulüm bu f›rsat› kaç›rmad›. Psikolojik üstünlü¤ü ele
geçiririm düﬂüncesiyle aramaya girdiler. Erkek arkadaﬂlar›n kald›¤› 6.
ve 7. ko¤uﬂlarda panolar›m›zda as›l› duran de¤erlerimize sald›rmak istediler. Arkadaﬂlar keyfiyete izin
vermeyince fiili bir durum yaﬂand›.
askerler, ölüm orucunda ﬂehit düﬂecek olan Serdar Karabulut yoldaﬂ›m›z›n da bulundu¤u dört kiﬂiyi
maltaya çektiler. Bunun üzerine ko¤uﬂtaki arkadaﬂlar da müdür, asker,
gardiyan kim varsa alabildikleri kadar rehin ald›lar.
Serdarlar’› h›nçlar›n› alana kadar dövdüler. Ancak ko¤uﬂta rehinelerin olmas›, sürgün sald›r›s›n›n
önüne geçti. Arkadaﬂlar›m›z›n tekrar ko¤uﬂa getirilmelerini istedik.
Onlar›n hastaneye kald›r›ld›¤›n›, tedavileri yap›ld›ktan sonra geriye getirileceklerini aç›klad›lar. Sonunda
da arkadaﬂlar› getirdiler. Fiili durum
ortadan kalkt›. Serdar yaﬂad›klar›n›
gülerek anlat›yordu. Direniﬂin oldu¤u yerde, yüzlerden gülüﬂler eksik
olmaz. Yaﬂanan fiziki ac›lar gülüﬂleri gölgeleyemez... Serdar’› zincirlemiﬂler yata¤a. Sarg›lar içindeyken
iﬂkence yapm›ﬂlar. Ac›s›ndan ziyade, eli kolu ba¤l› cevap verememek
rahats›z etmiﬂti Serdar’›.
Bunu baﬂka sald›r›lar izledi.
Özgürlük eyleminin ard›ndan
mahkemeye ç›kanlar nas›l karﬂ›lanacak tahmin edebiliyorduk. Sald›racaklar› kesindi. Eylemin ard›ndan
ilk mahkeme R›zgari davas›ndan arkadaﬂlar›nd›. Önce mahkemeye gi-

decek erkek tutsaklar› ald›lar. Mahkemeye ç›kar›lanlar›n iﬂkence karﬂ›s›nda att›klar› sloganlar› duyunca,
bütün ko¤uﬂlar kap›lar› dövmeye
baﬂlad›k. Bir yandan da slogan at›yorduk. Kap› aral›¤›ndan erkek gardiyanlar›n ellerinde sopalarla koﬂarak bizim ko¤uﬂa yöneldiklerini
gördük. Kap›n›n kilidini aç›p sald›rmaya baﬂlad›lar. Biz de birkaç cam›
indirdik elimize ne geliyorsa, karﬂ›m›zdakilere atmaya baﬂlad›k. Gardiyanlar›n esas olarak geriye çekilmesi ateﬂ yakmam›z üzerine oldu.
Ama bu arada baz› arkadaﬂlar›m›z›
maltaya çekmiﬂlerdi. Büyük direniﬂimizde kendini yakarak feda eden
Günay Ö¤rener de maltaya ç›kar›lanlar aras›ndayd›.
Bizi maltaya ç›kard›klar›nda nereye koyacaklar›n› ﬂaﬂ›rd›lar. Ortada kalakald›k. O s›rada müdür geldi. “Mahkemeciler bunlar de¤ildi”
dedi. Sanki R›zgari davas›ndan tutuklular›n nerede kald›¤›n› bilmiyorlarm›ﬂ da bize yanl›ﬂl›kla sald›rm›ﬂlar gibi... Kap›y› açt›lar, ko¤uﬂa
geri girdik. Sald›r›da en fazla darbeyi Günay alm›ﬂt›. Çenesi ç›km›ﬂt›.
Yemek yiyemiyor, konuﬂam›yordu.
Yüzü ﬂiﬂmiﬂti. Birkaç gün öyle kald›. Sonra bir arkadaﬂ›m›z Günay’›
kucaklayay›m derken, yüzünü kendine do¤ru çekti ve bir küt sesi duyuldu o anda. Bu sesin ard›ndan
Günay’›n ç›kan çenesinin yerine
oturdu¤unu anlad›k. Günay konuﬂabilmeye baﬂlad›. H›zl› ve çok konuﬂurdu. Fiziki aç›dan çok, konuﬂamamak rahats›z etmiﬂti onu...
Özgürlük eyleminin ard›ndan d›ﬂar›da da ailelerimize yönelik yo¤un gözalt› operasyonlar› yap›l›yordu. Bu gözalt›lar›n ard›ndan tutuklananlardan baz›lar›n› ko¤uﬂlara
vermediler. Yeni tutuklananlar› yan›m›za alabilmek için direndik. Sald›r›rlarsa sald›r›yla karﬂ›l›k vermenin haz›rl›¤›n› yapt›k. Direniﬂin ard›ndan yeni tutuklananlar› yan›m›za
alabildik. Aileleri tutuklam›ﬂlard›
genel olarak. Yeni gelen arkadaﬂlarla DHKP-C Davas› tutsaklar› olarak
say›m›z 100’ün üzerindeydi. Her
yaﬂtan her kesimden tutuklananlar
vard›.

Buca Katliam›’n› yaz›ya döken
arkadaﬂlar, özgürlük eyleminin ard›ndan yo¤un olarak yaﬂad›¤›m›z
bu fiziki sald›r›lar dönemini “15
gün savaﬂlar›” olarak tarihe kaydettiler. Bu kitap çal›ﬂmas›na 19 Aral›k’ta zulmü durdurmak için bedenini tutuﬂturan Murat Özdemir ve
ölüm orucunda ﬂehit düﬂen Gökhan
Özocak’›n çok emekleri geçmiﬂti.
15 gün savaﬂlar›n›n baﬂar›yla üstesinden gelsek de, hapishanede hak
gasplar› ve fiili sald›r›lar devam
ediyordu. 12 Eylül günü mahkemeye ç›kan arkadaﬂ›m›za iﬂkence yap-

Sald›r›ya haz›rland›klar›, bizi tedirgin etmeye çal›ﬂt›klar› belliydi. Askerler hapishanenin etraf›nda e¤itim
koﬂusu yaparken sloganlar› bize yönelik oluyordu: “Vur vur inlesin /
Dev-Sol dinlesin”, “Bir operasyon
var bu gece”...
*
21 Eylül günü; say›m al›nmamas›n›n üzerine birkaç haftad›r varolan
ola¤anüstü koﬂullarda yaﬂamaya devam ediyorduk. Ö¤len vakti saat bir
civar›yd›. Nöbetçi arkadaﬂ “Maltaya albay girdi” diye haber verdi.
Askerin maltaya girdi¤i haberini

Üç yürekle do¤rulduk özgürlüklere
Y›ld›z y›ld›z umudu yazd›k göklere

m›ﬂlard›. Sald›r›ya u¤ram›ﬂ halini
görünce “Biz size arkadaﬂ›m›z›
böyle mi verdik” diye tepkimizi dile getirdik. Bu olay gazetelerde, tutuklular 12 Eylül’ü protesto etmek
için maltay› iﬂgal ettiler ﬂeklinde
yer ald›. Buca’ya dair çarp›t›lm›ﬂ
haberler s›kl›kla medyada yeral›yordu zaten.. Medya, sald›r›lardaki
‘malum’ rolünü oynuyordu.
*
Özgürlük eyleminin üzerinden 2
ay geçmiﬂti. Gasbedilen haklar›m›z›
geri almak için yapt›¤›m›z eylemlere idarenin cevab›, varolan sorunlar› çözmek yerine katliam haz›rl›¤›
oldu. Bir yerden sonra art›k say›ma
da gelmez olmuﬂlard›. Ama çat›larda, koridorda asker dolaﬂ›yordu.
43
17 Eylül 2006 / 70

al›nca toparlanmaya baﬂlad›k. Say›lar› artmaya baﬂlam›ﬂt›. Ayr›ca kasa
kasa birﬂeyler taﬂ›yorlarm›ﬂ. Bunlar›n bombalar oldu¤unu çat›ﬂma baﬂlad›¤›nda anlad›k. Son haz›rl›klar›m›z› da tamamlay›p hepimiz iç k›sma geçtik, sessiz ama seri olmaya
çal›ﬂarak barikat›m›z› kurduk. Kad›nlar ko¤uﬂu olarak biz bu haz›rl›klar› yaparken, savc› Yaﬂar Aslan,
yan›ndaki rütbeliyle 6. ko¤uﬂun kap›s›na gidiyor. Kap›y› aç›yorlar.
Temsilcimize “say›m almaya geldik” diyorlar. Temsilcimiz de “böyle say›m m› olur, askeri çeker, gelir
say›m›n›z› al›rs›n›z” içeri¤inde sözler söylüyor.
Tek tek resimler üzerinden say›m alacaklarm›ﬂ. Asker y›¤›na¤›-

n›n, bomba sto¤unun yard›m›yla say›ma gelmiﬂler!!!
Serdar temsilcimize sesleniyor;
“gel yoldaﬂ, bunlar›n niyeti belli”
diyerek konuﬂmaya son noktay› koyuyor. Bizimkiler iç kap›n›n ard›na
çekilip barikat kurmaya baﬂl›yorlar,
o anda sald›r› da baﬂl›yor.
Kad›nlar ko¤uﬂu olarak barikat
baﬂ›nda beklerken, bomba seslerini,
küfürleri, sloganlar›, çat›ﬂma gürültülerini duymaya baﬂlad›k. Sürekli
kap›m›z›n kilidiyle oynuyor, küfürler ederek “s›ra size de gelecek” diyorlard›. 6. ve 7. ko¤uﬂlardaki yoldaﬂlar›m›z› düﬂünüyor, durumlar›n›
merak ediyorduk...
*
Yusuf Ba¤, barikat›n en önünde
çat›ﬂ›yor, bir yandan tazyikli sulara
s›rt›n› vermiﬂ, elindeki son sigaradan bir nefes çekmeye çal›ﬂ›yormuﬂ. U¤ur Sar›aslan, aç›lan tavandan at›lan bombalar› yakalay›p havaland›rmaya at›yormuﬂ. S›k›lan
tazyikli sular›n merdivenlerden havaland›rmaya akmas›yla oluﬂan su
birikintisi bombalar›n etkisini azalt›yormuﬂ. Turan abi, cam taﬂ›yormuﬂ barikat baﬂ›ndakilere. Bizimkiler eline ne geçerse sald›r›y› püskürtmek için atarken, malzemeleri
de tüketmeye baﬂlam›ﬂlar.
6. ko¤uﬂun barikat› iyice zorlanmaya baﬂlad›¤›nda, 7. ko¤uﬂtaki arkadaﬂlar, sald›r›y› üzerlerine çekmek için ko¤uﬂu ateﬂe veriyorlar.
Barikat tutuﬂuyor, arkadaﬂlar ko¤uﬂun arka k›sm›nda toplan›yorlar,
birbirlerini kontrol ederken Murat
Çoban’›n yanlar›nda olmad›¤›n›
farkediyorlar. Sesleniyorlar. Murat
ateﬂe verilen barikat›n üstünde, orada bekliyor... Sonra soruyorlar Murat Çoban’a, neden orada kald›n diye. Murat da, “barikat› tutuﬂturaca¤›z denilince, kendimizi de ateﬂe verece¤imizi zannettim” diyor. Öyle
tereddütsüz kal›yor ateﬂin ortas›nda.
7. ko¤uﬂta Gökhan Özocak,
Murat Özdemir de var. 6. ko¤uﬂtakilere “Sizi seviyoruz” diyorlar ve
bunun tart›ﬂ›lmaz, somut ve görkemli bir kan›t› olarak da sald›r›y›
üzerlerine çekmek için ko¤uﬂu ateﬂe

veriyorlar.
6. ve 7. ko¤uﬂtan slogan sesleri
yükseliyor. ﬁehitlerimiz bizimle.
Günerler teslim olun diyen katillerine “as›l siz halk›n adaletine teslim
olun” diyor Yusuflar’la, Serdarlar’la. Recai Dinçeller “Devrimci Solcular teslim olmaz” diyor, “Bize
ölüm yok”, “Bayra¤›m›z ülkenin
dört bir yan›nda dalgalanacak”
sloganlar› yükseliyor ko¤uﬂlardan...
Mahir’in resmi at›lan sis bombalar›n›n içinden ayd›nl›k saç›yor, direnen yoldaﬂlar›yla onur duyuyor Mahir. Gazi’nin yoksul kondulular› bizimle... O ko¤uﬂlar vatan topraklar›,
savunuluyor ölümüne.
Kad›nlar ko¤uﬂunda Yasemin
“ﬂimdi Day› bizi düﬂünüyordur” diyor. Yürekten yüre¤e s›cakl›¤› ulaﬂ›yor önderimizin. Gö¤sümüz daha
bir kabar›yor. Buca direniyor kad›n›
erke¤iyle, genci yaﬂl›s›yla. Cepheliler’in kan› ak›yor vatan topraklar›na. Direniﬂin sesi yükseliyor, yang›nlar›n, bombalar›n ortas›nda.
Barikat zorlan›yor iﬂte. ‹tfaiyecilerin demir çengeli, zehrini ak›tan
bir y›lan gibi barikat› yarmaya çal›ﬂ›yor. Kaynak makinalar›yla kesmeye çal›ﬂ›yorlar demir kap›y›. Ve iﬂte
yüzyüze geliniyor. Art›k ç›plak elle
karﬂ›lanacak demir sopalar, sald›r›lar. Tek tek koparmaya çal›ﬂ›yorlar
yoldaﬂlar›m›z›. ‹tfaiye çengeli art›k
barikattaki malzemelere de¤il, yoldaﬂlar›m›z›n kafalar›na geçiriliyor.
Saçl› deri parçalar› kopar›yor kafalardan. Yoldaﬂlar›m›z›n kanlar›, ko¤uﬂa s›k›lan, maltay› göle çeviren
suya kar›ﬂ›yor. Su, kana dönüﬂüyor.
Vuruyorlar durmadan: “Söyle en
büyük kim?”... Islak, iﬂkencelerden
geçirilmiﬂ, yerlerde sürüklenen yoldaﬂ›m›zdan inanc›n gücüyle yükselen bir ses yank›lan›yor maltada:
“En büyük Cephe” diyor teslim al›namayan!
Turan abiyi öldüresiye dövüyorlar. Kafatas›n›n bir yan› içe göçüyor, sanki yüzünün bir yan› yokmuﬂ
gibi. Firara nas›l yard›m edersin diye öç al›yorlar.
Çerkez kartal› Yusuf Ba¤’›n baﬂ›na üﬂüﬂmüﬂ katiller, barikattaki di44
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reniﬂin h›nc›n› almaya çal›ﬂ›yorlar.
Bir gardiyan dayanam›yor, “yeter
öldüreceksiniz” diyor, gardiyan› da
dövmeye baﬂl›yorlar. ‹nsanl›¤› öldürmeye yeminliler sanki. Kan kokusundan midesi bulan›yor sald›r›ya kat›lanlardan baz›lar›n›n. Kusuyorlar. H›zlar›n› alamam›ﬂ gardiyanlar, hapishanenin diﬂçisi, askerlerle birlikte iﬂkence yap›yorlar.
Kan bulaﬂmas›n diye paçalar›n› s›vayanlar, ellerini yoldaﬂlar›m›z›n
kanlar›na buluyorlar. U¤ur’u, Yusuf’u, Turan abiyi döverek katlediyorlar. 40 yoldaﬂ›m›z›n da durumu
a¤›r oldu¤undan hastaneye kald›r›yorlar.
*
Ölüm haberleri geliyordu peﬂpeﬂe. Kimlerin ﬂehit düﬂtü¤ü net de¤ildi. Barikatlar› kald›rd›k; “haydi gelin, bizi de katledin” diyorduk.
Öfkemizin fark›ndayd›lar. Ko¤uﬂun kap›s›n› açmaya bile gardiyanlar topluca geliyordu. Kimileri,
arkadaﬂlar›n›n arkas›na gizlenmeye
çal›ﬂ›yordu. Kap›m›z aç›ld›¤›nda
katliama kat›lm›ﬂ bir gardiyan› farketti Yasemin. Farketti¤iyle elindeki odunu f›rlatmas› bir oldu. Katliamc›lar yüreklere korku tohumlar›n› yaymak istemiﬂlerdi ama öfkemiz, direncimiz bilenmiﬂti. Katliamc›lar, maltada gezemez olmuﬂtu.
Birgün bir katilin maltada camlar› takmakla meﬂgul oldu¤unu ö¤rendik. Kad›nlardan bir ekip haz›rland›k hemen.. Ekipte 19 Aral›k Operasyonu’nda bedenlerini tutuﬂturarak kendilerini feda eden Berrin ve
Yasemin de vard›. Ekibimiz maltaya ç›kt›, katili döverek cezaland›rd›lar. Kan gölünün ortas›nda kahramanl›k yapan katil, maltadan sürüne
sürüne ç›kmak zorunda kald›.
*
U¤ur, Turan, Yusuf, o gün orada
ﬂehit düﬂtüler. Gökhan, Murat, Yasemin, Berrin, Serdar, Günay... O
gün oradayd›lar... Buca’y› özgür vatan yapan ﬂehitlerimizi sayg›yla an›yoruz. Kahramanlar›m›z›n öfkesi,
direnci, yoldaﬂ sevgisi, bize hep güç
veriyor. Biz ﬂimdi buraday›z. Devam ediyoruz direnmeye...

Yap›-Yol Sen iﬂ yavaﬂlatt›
KESK’e ba¤l› Yap›-Yol Sen üyesi emekçiler, “insanca yaﬂanacak
ücret” ve “toplusözleﬂme” talebiyle
14 Eylül günü iﬂ yavaﬂlatma eylemi
yapt›.
Fatih Köprüsü’nde, Bo¤aziçi
Köprüsü ve otoyollarda trafi¤in yo¤un oldu¤u saatlerde gerçekleﬂtirilen eyleme ﬂoförlerin de ço¤unlu¤unun destek verdikleri görülürken,
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul ile Yap›-Yol Sen Genel
Baﬂkan› Bedri Tekin, Çaml›ca giﬂelerinde ve Fatih Köprüsü’nde eylemin sürdü¤ü saatlerde emekçileri
ziyaret ederek aç›klamalarda bulun-

dular. Yap›-Yol Sen üyeleri, eylem
esnas›nda sürücülere eylemin amac›n› anlatan bildiriler da¤›tt›lar. Bildiride, “Biz otoyol ve köprülerin
ücretsiz olmas›n› savunuyoruz” denildi.
Tüketici Bilincini Geliﬂtirme
Derne¤i de köprü ve otoyol zamlar›n› protesto ederek, köprü-otoyol
çal›ﬂanlar›n›n hakl› iﬂ yavaﬂlatma
eylemini desteklediklerini bildirdiler. Eylem esnas›nda da köprü giﬂelerini ziyaret eden dernek üyeleri,
zamlar›n geri çekilmesini istediler.
Yap›-Yol Sen taraf›ndan eyleme
iliﬂkin aç›klanan taleplerde, giﬂe

Kampanya ilk sonuçlar›n› verdi
Bursa Temel Haklar Derne¤i Gemlik Temsilcili¤i’nin, ölümlere neden
olan Çevre Yolu’nda önlemler al›nmas› için baﬂlatt›¤› kampanya sonuçlar›n› almaya baﬂlad›. 6 ay önce baﬂlat›lan çal›ﬂmalar sonucunda, Çevre Yolu’nda önlemler al›nmaya baﬂland›. Ancak Gemlik Temsilcili¤i yapt›¤› yaz›l› aç›klama ile al›nan önlemlerin yeterli olmad›¤›n› yola h›z kesici bariyerler ve trafik
lambalar› konulmas› gerekti¤ini aç›klad›.
12 insan›n can›na malolan sorun için Gemlik Temsilcili¤i, polisin böyle bir kampanyay›
dahi engelleme giriﬂimlerine ra¤men, binlerce
el ilan› da¤›tm›ﬂ, afiﬂler asm›ﬂ, halk› bilgilendirmiﬂ, anketler düzenlemiﬂ, protesto eylemleri gerçekleﬂtirmiﬂti.

Cepheliler Filistin ve Lübnan için yol kesti
Cepheli militanlar, 13 Eylül sabah›, ‹stanbul Anadolu Yakas›’nda bulunan, Yeni Sahra Mahallesi’nde Göztepe Köprüsü E-5 Karayolu’nu trafi¤e
kapatarak, "Filistin ve Lübnan Halklar› Yaln›z De¤ildir" yaz›l› bombal› pankart ast›lar. Yolu lastik yakarak trafi¤e kapatan Cepheliler, eylemi sona erdirmelerinin ard›ndan, polis müdahalesiyle karﬂ›laﬂt›lar.
Emperyalist, siyonist zulme direnen halklarla dayan›ﬂma eylemine tahammül edemeyen polisin müdahalesine karﬂ›l›k veren Cepheliler, müdahale eden polis ekip otosunu tarayarak eylem yerinden uzaklaﬂt›lar.

Tutuklamalara Hatay’dan Protesto
Bu arada, Ankara’da Lübnan tezkeresini protesto eden devrimcilerin tutuklanmas›, Hatay’da, HÖC ve ESP taraf›ndan düzenlenen bir eylemle protesto edildi. 11 Eylül günü düzenlenen eylemde, "Kahrolsun ‹srail ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” sloganlar›n›n yerald›¤› dövizler taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›.
45
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memurlar›n›n zorlu çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi istendi. Bedri Tekin, giﬂe memurlar›n›n 650-700 YTL maaﬂla çal›ﬂt›klar›n› ve 10-12 saatlik vardiyal› çal›ﬂma nedeniyle ailelerini göremediklerini dile getirdi. Can güvenli¤i ve
insan sa¤l›¤›n› tehdit eden koﬂullarda çal›ﬂmak durumunda kald›klar›n›
dile getiren Tekin taleplerini, hizmet kollar›nda çal›ﬂanlarla ayn› iﬂi
yapan baﬂka kurumlardaki kiﬂiler
aras›ndaki maaﬂ fark›n›n giderilmesi, maaﬂlar›n ‘insanca yaﬂanacak bir
seviyeye’ ç›kar›lmas› ve sendikalar›yla derhal toplusözleﬂme masas›na
oturulmas› olarak s›ralad›.

‘Seyhan ‹ﬂçileri Açl›¤a
Mahkum Edilemez’
Her hafta çarﬂamba günleri Adana'n›n ‹nönü Park›’ndan bu ses yükseliyor. Seyhan Belediyesi’nden at›lan temizlik iﬂçileri, eﬂleri ve çocuklar› ile birlikte, hak arama mücadelesini ›srarl› ﬂekilde sürdürüyorlar.
Bu hafta da "Seyhan Temizlik ‹ﬂçileri Açl›¤a Mahkum Edilemez" yaz›l› önlükleri üzerlerinde, çocuklar›
yanlar›nda ‹nönü Park›’ndayd› iﬂçiler, "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
pankart›n› açan ve sloganlar atan 20
iﬂçi, Seyhan Belediyesi önüne kadar yürüdü. ‹ﬂçiler ad›na aç›klama
yapan Ramazan ‹ﬂçio¤lu, bugün direniﬂlerinin 131. günü oldu¤unu hat›rlatarak, “Bizler kazanana, onlar
pes edinceye kadar devam edece¤iz.
Çünkü Hakl›y›z Kazanaca¤›z" dedi.

yurtd›ﬂ›
eden duruﬂmalar öncesi,
Belçikal› demokrat, ilerici ö¤retim üyelerince
kurulan CLEA, yürüttü¤ü bir dizi faaliyet ile,
Belçika kamuoyunu duyarl›
k›lmaya çal›ﬂt›. Brüksel Hür
Üniversitesi’nde ‘Düﬂünce Özgürlü¤ü ‹çin 6 Saat’ slogan›yla
gerçekleﬂtirilen etkinlik ve bunun öncesinde Brüksel’de afiﬂler yap›lmas›, bildiriler da¤›t›lmas› CLEA’n›n hak ve özgürlükler mücadelesindeki duyarl›l›¤›n›n örnekleri oldu.

Belçika’da DHKC davas› sürüyor
Belçika’da Türkiyeli devrimcilerin yarg›land›¤› DHKC
Davas›'n›n Temyiz Mahkemesi
11 Eylül günü Gent Mahkemesi’nde baﬂlad›. Dokuz devrimcinin yarg›land›¤› davan›n duruﬂmalar›, dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda halen devam ediyordu.
Belçika'n›n Bruges Ceza
Mahkemesi'nde
görülen
“DHKC Davas›”nda 28 ﬁubat
2006 günü al›nan karar ile,
devrimcilere çeﬂitli hapis cezalar›
verilmiﬂ ve faﬂizme karﬂ› savaﬂan
DHKC, “terörist örgüt” kapsam›nda
tan›mlanm›ﬂt›. Bu dava sadece Türkiyeli devrimcilerin faﬂizmin istekleri do¤rultusunda mahkum edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir dava de¤il, ayn› zamanda, Belçika’da hak ve özgürlüklere önemli darbe indiren, yeni
“Anti-Terör yasas›”n›n da ilk uygulamas› olarak önem taﬂ›yordu.
Musa Aso¤lu, Kaya Saz, Bahar
Kimyongür, Hasan Ekici ve Akar
Özordulu’nun avukatlar›yla birlikte
haz›r bulundu¤u duruﬂmalarda, federal savc› “terörizm” demagojisini
temeline oturdu¤u suçlamalarda bulunurken, avukatlar bu davan›n siyasi bir dava oldu¤unu dile getirdiler ve Gent Temyiz Mahkemesi’nin
yetkisizlik karar› almas›n› istediler.
Bruges Ceza Mahkemesi'nin karar›n›n temyiz duruﬂmas›na, ilgi yo¤undu. ‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi (CLEA)’n›n da kat›ld›¤› davay› izlemek üzere, Belçikal›, ﬁilili demokrat ve devrimciler,
‹talya Avusturya ve Almanya’dan
olmak üzere uluslararas› heyetler ve
Türkiyeli devrimciler haz›r bulundular.
Yaklaﬂ›k yüz kiﬂi, mahkeme
önünde toplanarak sloganlarla gösteri düzenledi. “Terörist Ar›yorsan›z
Washington’a, Tel Aviv’e, Ankara’ya Bak›n” yaz›l› dövizler taﬂ›nan
eylemde ayr›ca F Tipi hapishanelerde uygulanan tecrit sistemine iliﬂkin

ve ölüm orucu direniﬂine iliﬂkin
pankartlar da yerald›.
‹zleyicilerin duruﬂma salonuna
giriﬂlerinde Belçika polisinin kimliklerin fotokopilerini alarak fiili
“fiﬂleme” iﬂlemi yapmas› dikkat çekerken, salonda da 15 kadar kiﬂinin
üzerinde “Terörist Ar›yorsan›z,
Bush ve Olmert’te Bak›n” yaz›l› tiﬂörtler giydi¤i görüldü. Ancak hâkimin müdahalesi ile bu kiﬂilerin salondan ç›kar›larak tiﬂörtlere el konuldu¤u bildirildi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda davaya iliﬂkin bilgi veren Avukat Jan Fermon,
“Dava siyasidir. Siyasi bir dava
olunca halka aç›k bir jüri ile gerçekleﬂmesi gerekiyor. Ayr›ca mahkeme heyetinin Türkiye devletinin
terörü ve katliamlar› konusunda
bilgilerinin eksik oldu¤unu savunduk. Davan›n ve savunmalar›n daha iyi geçmesi aç›s›ndan öncelikle
Türkiye Devleti’nin yapt›¤› katliamlarla ilgili dosyalara bilgilerin eklenmesini istedik.” bilgilerini verdi.
Davan›n ikinci günü, federal
savc›n›n iddianamesini okumas› ile,
bir kez daha devrimcilere, Marksizm Leninizme düﬂmanl›¤›na tan›k
olundu. Savc› Johan Delmulle, Türkiye devletinin yalanlar› ile doldurdu¤u iddianamesinde, devrimcileri
tahrik etmeye çal›ﬂt›¤› da görüldü.

CLEA’dan Etkinlikler
Gent Mahkemesi’nde devam
46
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Kimyongür, Belçika
Devletine Dava Açt›
DHKC Davas› ve Bahar Kimyongür’ün Hollanda-Belçika-Türkiye komplosu ile tutuklanmas› olay›
nezdinde, Belçika’da yeni terör yasas›n›n demokratik haklara yönelik
oluﬂturdu¤u tehlike üzerine kamuoyunda ve bas›nda tart›ﬂmalar yaﬂan›rken, CLEA ve Bahar Kimyongür
6 Eylül günü bir bas›n toplant›s› düzediler.
Kimyongür’ün Belçika-Hollanda-Türkiye komplosuna iliﬂkin,
Belçika’ya yönelik, Adalet Bakan›
Laurette Onkelinx’in ﬂahs›nda tazminat davas› açmas›n›n ele al›nd›¤›
toplant›da sözalan Kimyongür,
“Hollanda’daki kaç›r›l›ﬂ›m ve Türkiye devletine teslim edilmem giriﬂimi as›l olarak on y›ldan beri, Türkiye’de, en yo¤un bask›lara maruz
kalan kesim olan siyasi tutsaklara
destek çal›ﬂmalar›m› engellemek
içindi” diye konuﬂtu.
Adalet Bakan› Onkelinx’in,
Ekim ay›nda yap›lacak olan Belediye seçimlerinde Türkler’in yo¤un

yurtd›ﬂ›
olarak yaﬂad›¤› Schaerbeek Semti’nde adayl›¤›n› koyarak, Türkiyeli
gerici faﬂist seçmenlerin oyunu alma hesab›n›n da sözkonusu oldu¤unu ifade eden Kimyongür, Belçikal›
sözde sosyalistlerin faﬂist dernekleri ve MHP temsilciliklerini ziyaretini örnek gösterdi.
Kimyongür’ün ard›ndan söz
alan Avukat› Carl Alexander ise,
Kimyongür’e Belçika marifeti ile
kurulan “tuza¤›n” ayr›nt›lar›n› anlatt› ve “Komplo apaç›k ortada. 68
gün boyunca, Türkiye’ye iade edilmesi durumunda 15 y›l boyunca
Sincan F Tipi’nde çürütme tehdit
edilmesi, ﬂahs›na ve ailesine yönelik manevi bir zarar vermiﬂtir.” dedi. CLEA ad›na konuﬂan Sosyolog
Cedric Tolley de, özellikle Türkiye
bas›n›n›n karalama haberlerini eleﬂtirerek, Belçikal› demokratlar› destek vermeye ça¤›rd›.

Adalet Bakan› Yarg›ya
Kar›ﬂm›yormuﬂ
Bahar Kimyongür’ün kan›tlar›yla ortaya koydu¤u eleﬂtirisini, Belçika Ulusal Kanal› RTBF’de yay›nlanan akﬂam haberlerinde cevapland›ran Adalet Bakan› Laurette Onkelinx, iddialar›n “gerçeküstü” oldu¤unu belirterek, yarg› organlar›na
kar›ﬂmad›¤›n› iddia etti.
Belçika Parlamentosu’nda Senator Dubie’nin gerçekleri ifﬂa eden
eleﬂtirileri ve yalan söyledi¤ini ifade etmesi karﬂ›s›nda da yine “hukuki süreç devam etti¤i için konuﬂmayaca¤›m” diyerek kurtulmaya çal›ﬂan Onkelinx’in, yarg› kararlar›na,
hukuka söyledi¤i gibi hiç de sayg›l›
olmad›¤›n›n örnekleri de bilinmektedir. DHKC Davas› daha temyize
gitmeden, yani kesinleﬂmeden burjuvu hukuku kurallar›n› hiçe sayarak “Erdal art›k terörist. DHKP-C
terör örgütü. Türkiye’de idam cezas› yok. Belçika adaleti bunlar› de¤erlendirecektir” sözleriyle yarg›
üzerinde aç›kça bask› kurmaya çal›ﬂm›ﬂ, faﬂizmle iﬂbirli¤ini kendi yasalar›n› çi¤neme pahas›na gözler
önüne sermiﬂti.

Tecrite Karﬂ› TAYAD Komite
Kampanyas› Hollanda’da
TAYAD Komite taraf›ndan Avrupa ülkelerinde birer hafta sürdürülen
açl›k grevleri kapsam›nda, 4-10 Eylül aras›nda Fransa’daki etkinlikler, 10
Eylül günü düzenlenen bas›n toplant›s› ile son buldu.
26 kiﬂinin açl›k grevlerine kat›ld›¤› bilgisi verilirken, Frans›z bas›n›na,
parlamentoda grubu bulunan sol partilere konuya iliﬂkin dosyalar verildi¤i, Avrupa Birli¤i'nin deste¤i ve ölümlerdeki sorumlulu¤unun anlat›ld›¤›
kaydedildi. Paris'in Strasburg St. Denis Semt Meydan›’nda yap›lan aç›klamada, "Tecriti kald›r›n Ölümleri Durdurun" ve "Türkiye Hapishanelerinde
Tecrit Nedeni ile 122 ‹nsan Öldü. Sorumlusu Türkiye Devleti ve Avrupa
Birli¤idir" pankartlar› aç›l›rken, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçi iktidarlar›n
planlar›n›n direniﬂlerle bozuldu¤u ve direniﬂlerin gelecek umudunu büyüttü¤ü anlat›ld›.
TAYAD Komite Kampanyas› 11 Eylül’den itibaren ise, Hollanda'da devam ediyor. Bir hafta boyunca açl›k grevi, stand ve çeﬂitli etkinliklerle tecrit ve direniﬂ Hollanda kamuoyuna anlat›lacak ve protesto eylemleri düzenlenecek.
Kampanyan›n Hollanda’n›n ard›ndan s›ras›yla Belçika, ‹sviçre, Avusturya ve ‹ngiltere’de sürmesi bekleniyor.

Basel’de ‘Yabanc›lar Yasas›’na Protesto
Basel Kültür Merkezi, 24 Eylül'de referanduma sunulacak olan ›rkç›,
ayr›mc› yeni yabanc›lar ve iltica yasalar›na protesto eylemlerini sürdürüyor. 3 Eylül’de Basel Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplant›n›n ard›ndan
9 Eylül’de de Basel'de stand aç›p bildiri da¤›t›ld›.
Türkiyeliler’in yo¤un olarak bulundu¤u Claraplatz Meydan›'nda aç›lan
stand›n yan›na "Yabanc›lar ve ‹ltica Yasalar›na Hay›r" yaz›l› büyük bir
pankart as›l›rken, stand önünde ve meydan›n de¤iﬂik noktalar›nda bildiri
da¤›t›ld›.
Standda ayr›ca TAYAD Komiteliler taraf›ndan geçti¤imiz ay Türkiye'ye iadesine karar verilen Erdo¤an Elmas için imza topland›.

Avusturya’da Yürüyüﬂ Tan›t›m›
6-9 Eylül günlerinde Avusturya’n›n iki ﬂehrinde dergimizin tan›t›m› yap›ld›. Linz ve Viyana’n›n 10. bölgesinde yap›lan tan›t›mlarda, dergi sat›ﬂ›n›n yan›s›ra, Türkiyeliler’le Yürüyüﬂ’ün kapa¤›nda yeralan yozlaﬂma, Ortado¤u’daki geliﬂmeler üzerine de yayg›n sohbetler gerçekleﬂtirildi.

Fransa’da Özelleﬂtirmeye Karﬂ› Gösteri
Fransa'n›n önde gelen sendikalar›, Ulusal Gaz ‹daresi'nin (GDF) özelleﬂtirilmesine zemin haz›rlayan yasa tasar›s›na karﬂ› 12 Eylül günü ülke
genelinde protesto gösterileri düzenledi. Binlerce iﬂçinin kat›ld›¤› eylemlerde, karardan vazgeçilmedi¤i taktirde greve gidelece¤i uyar›s›nda bulunuldu.
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Pir Sultan Abdal
Kültür Derne¤i Sar›yer
ﬁubesi Gençlik Komisyonu'nun düzenledi¤i
Armutlu Geleneksel 3.
Güz ﬁenli¤i 9-10 Eylül günlerinde
gerçekleﬂtirildi.
ﬁenli¤in ilk günü, 'Halklar›n Birlik ve Kardeﬂli¤i' konulu panelde, ülkemiz ve dünya halklar›n›n birlikte

hitler için sayg› duruﬂunda bulunuldu. Aﬂ›k
Alican deyiﬂlerini Tokat Semah Ekibi'nin
semah gösterisi eﬂli¤inde söylerken, s›ras›yla Kardeﬂ
Türküler, Grup ‹syan, Erdal Bayrako¤lu, Bar›ﬂ Akarsu, Sevcan Orhon,
K›v›rc›k Ali, Y›rt›k Uçurtma, Aylin
Asl›m ve Grup Yorum sahneye ç›kt›lar.
Mehmet Ali Alabora da etkinli¤e
kat›larak, emperyalist iﬂgallere, y›k›mlara, 12 Eylül Darbesi’ne de¤inen bir konuﬂma yapt›. “Burda kültür festivalin yap›lmas› çok önemli”
diyen Alabora, “çünkü baz›lar› Armutlu'yu görmek istemiyor. Çünkü
buray› görmemek kolay. T›pk› Iraktaki geliﬂmeleri görmemek gibi.
ﬁimdi onlara burada oldu¤umuzu
ses ç›kararak gösterelim” dedi.
2000 bin kiﬂinin izledi¤i ﬂenlikte,
Grup Yorum kitleyi coﬂtururken, Armutlu gecekondu direniﬂlerinin simgelerinden olan küçük Sevcan için
yap›lan parça, mahallenin gençleri
taraf›ndan birlikte söylendi. Armutlu’daki ölüm orucunda ﬂehit düﬂen
Gülsümanlar'a ﬁenaylar'a hitaben
yaz›lan 'Önce Analar Düﬂer' türküsünü de seslendiren Yorum ad›na k›sa
bir konuﬂma yapan Cihan Keﬂkek,
"burda sizinle olmak, Armutlu halk›yla olmak bizim için çok önemli.
Bugün türkülerimizi sizlerle Armutlu'daki ölüm orucu ﬂehitlerine tüm
devrim ﬂehitlerine, Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da tüm direnenlere,
Behiç Aﬂc›’ya, Gülcan'a, Seygi'ye
gönderece¤iz" diye konuﬂtu.
Coﬂku içinde geçen ﬂenlik, birlik
beraberlik ça¤r›lar› ile son buldu.

Gücümüz birli¤imizdir

mücadelesi tart›ﬂ›ld›. PSAKD Genel
Baﬂkan› Kaz›m Genç, Sar›yer ﬁubesi Baﬂkan› Muammer ﬁimﬂek, Gazeteci Ayﬂe Düzkan ve Temel Haklar
Federasyonu’ndan ﬁadi Özbolat'›n
konuﬂmac› olarak yerald›¤› panelde
ilk sözü alan Genç, "Halklar›n kardeﬂli¤ine sahip ç›kmak Filistin'de
katledilen çocuklara, kad›nlara halka
sahip ç›kmakt›r, U¤ur Kaymazlar'a
sahip ç›kmakt›r" diye konuﬂtu. Yozlaﬂmayla dikkat çeken Genç’ten sonra sözalan Muammer ﬁimﬂek ise,
“Anadolu'da bütün halklar birarada
yaﬂad›k. Ama bizim aram›za nifak
tohumlar› ekmek isteyenler var. T›pk› Maraﬂ'ta yapt›klar› gibi. Anadolu’nun kültür ve tarihini bilmeliyiz ve
bundan güç almal›y›z. Tarihimizi,
gücümüzü çocuklar›m›za ö¤retmeliyiz” dedi. Mahallede son y›llarda artan uyuﬂturucu gibi sorunlara dikkat
çeken ﬁimﬂek, “3-4 ayd›r yapt›¤›m›z
çal›ﬂmalarla ciddi bir ad›m at›ld›, henüz tümden yokedemezsek de önü
kesildi" ﬂeklinde konuﬂtu.
ﬁadi Özbolat, Armutlu gibi bir
mahallede böyle bir panele daha fazla insan›n kat›lmas› gerekti¤i ﬂeklindeki eleﬂtirisini dile getirerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›n›, "Sömürü ve zulüm
politikalar› halklar›n birbirlerine
düﬂmanlaﬂt›r›ld›¤› oranda baﬂar›l›
ve kal›c› olur. Bugün halklar birbiri-

ne düﬂmanlaﬂt›r›lmaya, savaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. ‹ki halk birbirine
karﬂ› savaﬂ›rken bile di¤er halklar
seyirci kals›n isteniyor” diye sürdürdü.
Öncelikli olarak herkesin kendini
seyirci konumdan ç›karmas› gerekti¤ini hat›rlatan Özbolat, bunun sadece Ortado¤u halklar›na karﬂ› duyarl›l›kta de¤il, komﬂumuz için de geçerli oldu¤unu dile getirdi.
Kaz›m Genç’in “bar›ﬂ›n yan›nda
olma” sözlerine at›fta bulunarak, önce bar›ﬂ›n yarat›lmas› gerekti¤ini ifade eden Özbolat, “Bunun için bar›ﬂ›n
önünde engel olan tüm güçleri yoketmek gerekiyor. Emperyalizme ve
ona destek olan her ﬂeye karﬂ› olmak
gerekiyor. Bu bedellerle olacakt›r.”
diyerek tüm Armutlu halk›n› örgütlenmeye ça¤›rd›.
Paneli 80 kiﬂi izlerken, Ayﬂe
Düzkan da Irak'taki direniﬂe de¤indikten sonra, Vietnam halk›n›n
nas›l direndi¤ini anlatt›.

Y›k›mlara Hay›r!
ﬁenli¤in ikinci günü, çeﬂitli sanatç›lar›n kat›ld›¤› konserler vard›.
Armutlu tarihinin anlat›ld›¤› resim
sergisi, ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerinin yerald›¤› panolar›n as›ld›¤› mahallede, "Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Sar›yer Bizimdir Bizim Kalacak, Y›k›mlara Sürgünlere
Hay›r" yaz›l› pankartlar alanda
yerald›.
Hava muhalefeti nedeniyle
geç baﬂlayan konserde sunuculu¤u tiyatro sanatç›s› Yi¤it
Tuncay yapt›.
Muammer ﬁimﬂek taraf›ndan yap›lan aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, y›k›mlara, halk›n kültürel de¤erlerinin yozlaﬂt›r›lmas›na yer verildi. Örgütlenme ve
mücadele ça¤r›s›nda bulunan
ﬁimﬂek’in ard›ndan sahneye ç›kan Duygu Koçak türkülerini
seslendirdi. Daha sonra tüm ﬂe48
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Kurtuluﬂ Kavgada
‹dil Kültür Merkezi'nin her sene
düzenledi¤i Geleneksel Halk Sofras› Pikni¤i’nin dördüncüsü, 10 Eylül
günü Sar›yer'de bulunan Mehmet
Akif Ersoy Piknik Alan›'nda yap›ld›. Alan›n giriﬂine 'Geleneksel 4.
Halk Sofras› Pikni¤imize Hoﬂgeldiniz' yaz›l› bir pankart as›l›rken, sahnenin önünde ise, pikni¤in slogan›
haline gelen 'biz bir harman dal›nda
bir de dost sofras›nda diz k›rd›k'
sözlerinin yerald›¤› pankart as›l›yd›.
Yine alanda çok say›da 'Tecrite Son,
Tecrit Zulümdür, Tecrit Ölümdür,
Katil ABD, Hepimiz Filistinliyiz,
Hepimiz Lübnanl›y›z' sloganlar›n›n
yaz›l› oldu¤u dövizler vard›.
Saat 10.00'da davul zurnayla halaylar çekilmesinin ard›ndan sahne
alan Erdal Bayrako¤lu'yla piknik

Kocaeli’nde Piknik
Kocaeli HÖC, 10 Eylül günü Sapanca- Uzuntarla Seka Kamp›’nda bir halk
pikni¤i gerçekleﬂtirdi. Kocaeli'ndeki
ö¤renci gençli¤inin yan› s›ra mahallelerden gelen ailelerin yerald›¤› piknikteki programda, ilk olarak yerel müzik
gruplar›ndan Grup Katre sahne ald›.
ﬁiir dinletisi ile devam eden programda, HÖC ad›na Ekin Güneﬂ Sayg›l›
bir konuﬂma yapt›. Sayg›l›, insanlar›n
daha iyi yaﬂama haklar› oldu¤unu ve
bunun mücadelesini de Kocaeli genelinde HÖC bünyesindeki kurumlarla
verdiklerini belirtti. Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i'nin, Kocaeli
Gençlik Derne¤i'nin ve TAYAD'›n faaliyetlerine iliﬂkin konuﬂan Sayg›l›, ölüm
orucuna dikkat çekerek, tecritin kald›r›lmas› ve halklar›n birlikte mücadelesiyle sorunlar›n çözülece¤ini söyledi.
120 kiﬂi kat›ld›¤› piknikte son olarak
Hasan Sa¤lam sahneye ç›karak Kürtçe,
Arapça türküler söyledi. Dayan›ﬂman›n,
birlikteli¤in geliﬂtirildi¤i piknikte halaylar çekildi, türküler hep birlikte söylendi.

program› baﬂlad›.
Binlere kiﬂi, Karadeniz
müzi¤inin
coﬂkusuyla horon
tepti. Karadeniz ezgilerinin ard›ndan,
Kürtçe türküleri ile
ﬁahe Bedo sahneye ç›karken, ard›ndan yemek aras› verildi.
Halk oyunlar› gösterisi, Sar›gazi
Temel Haklar'a ba¤l› olarak çal›ﬂma
yürüten 'Umut Ya¤muru' grubunun
kendi bestelerinden oluﬂan müzik
dinletisi ile devam eden programda,
Arzu'nun söyledi¤i türkülere kitle
hep bir a¤›zdan eﬂlik etti.
‹ki k›z› ölüm orucu direniﬂinde
ﬂehit düﬂen TAYAD'l› Ahmet Kulaks›z, Büyük Direniﬂ'i anlatan k›sa
bir konuﬂma yaparak sahneyi Yo-

Yozlaﬂmaya izin yok
Cepheliler’in, halk›n yozlaﬂt›r›lmas›na hizmet eden, bütün
uyar›lara karﬂ›n, oligarﬂinin yozlaﬂt›rma politikalar›n›n yay›c›l›¤›n› yapmaktan vazgeçmeyen
yerlere ve kiﬂilere yönelik eylem-

rum'a terk ederken, pikni¤e kat›lan
2 bin kiﬂi coﬂkulu sloganlarla karﬂ›lad› Grup Yorum'u. Kimi türküler
hep birlikte söylendi, marﬂlarda 2
bin yumruk birden s›k›ld›, halaylar
halka halka oldu alanda ve Grup
Yorum türkülerinin coﬂkusuyla sona
erdi piknik. Konser s›ras›nda s›k s›k
'Behiç Aﬂc› Onurumuzdur, Gülcan
Görüro¤lu Onurumuzdur, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede' sloganlar›
at›ld›.
leri sürüyor.
Dergimize telefonla yap›lan
bir üstlenmeye göre, 8 Eylül gecesi, ‹stanbul Sar›gazi’de bulunan 'Koçlar Pide-börek salonu'
molotoflanarak tahrip edildi. Üstlenmede, 'Koçlar Pide-börek salonu'nun fuhuﬂ yapt›¤› ve buna
zemin haz›rlad›¤› ifade edildi.

Y›lmaz Güney an›ld› Devrimci sanatç› Y›lmaz Güney
ölümünün 22. y›l›nda Paris'te mezar› baﬂ›nda an›ld›. 8 Eylül günü Pere La Chaise Mezarl›¤›’nda düzenlenen anmada yap›lan konuﬂmada, Y›lmaz Güney’in yaﬂam›, devrimci ve
sanatç› kiﬂili¤ini birleﬂtiren düﬂünce yap›s›, prati¤i ve mücadele içindeki yeri anlat›ld›. Y›llar geçmesine ra¤men ortaya koydu¤u eserlerle halk›n gönlünde unutulmaz bir yer edindi¤i ifade edilen konuﬂman›n ard›ndan, yerel sanatç›lar marﬂ ve halk türküleri söylediler,
ﬂiirler okundu. 100’den fazla kiﬂinin kat›ld›¤› anma, HÖC, FDHF, ACTIT, FTIF, Yeni Dünya,
ODAK ve Bir-Kar taraf›ndan düzenlendi.

Sine-Sen’den örgütlenme ad›m› SineSen, sinema emekçilerine öncülük yaparak yeniden yap›land›¤›n› deklere etti. 7 Eylül günü ÇSOD’da bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtiren Sine-Sen Baﬂkan› Yusuf Çetin, sanat emekçilerinin sosyal, ekonomik, demokratik haklar› için Sine-Sen ile iﬂveren kurumlar›n sözleﬂme yapmas› gerekti¤ini ifade ederken, Rutkay Aziz ve D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi de,
Sine-Sen’in bu konuda yeniden yap›land›rma sürecine girmelerinden duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler ve desteklerini ifade ettiler.
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kültür
kat›l›m sa¤l›yordu. Ki, ülke genelindeki birçok festivalde de ilerici,
demokrat belediyeler organizasyonlar›n merkezinde yeralmaktad›r. Sar›gazi’de
ise, belediye
birçok yan›yla
karﬂ› cephede,
festivalin gerçekleﬂmemesi
için çal›ﬂt›. Festival alan›n›n kald›r›m taﬂlar›yla doldurulmas› ve bütün ›srarlara ra¤men kald›r›lmamas›
bu engellerden biriydi. Festivalin
birçok aﬂamas›nda oldu¤u gibi, bu
aﬂamada da örgütlü halk, s›n›r tan›mad›, 30 bin insan› biraraya getirecek bir organizasyonu yapabilece¤ini, önüne ç›kar›lan engelleri birer
birer aﬂabilece¤ini gösterdi.
Örgütlemenin, fiili çal›ﬂmalar›n
içinde yeralmas›, halk›n kendi kültürünü sahiplenmesinin de do¤rudan ifadesiydi ayn› zamanda. Geçen
y›l, belediyenin dayatt›¤› ve kendi
kültürüyle alakas› bulunmayan sanatç›lar› reddetmesi, festivalin Sar›gazi’ye yak›ﬂ›r bir havadan ç›kar›lmas›na tav›r almas› da yine ayn› sa-

Halk›n kültürünü halk›n
dayan›ﬂmas›yla yaﬂatmak
2-3 Eylül günlerinde ‹stanbul’un
gecekondu mahallelerinden biri
olan Sar›gazi’de bir festival gerçekleﬂtirildi. Çeﬂitli sol gruplar›n ayr›ca
“kendi” festivallerini ertesi günlerde örgütledi¤i Sar›gazi’de düzenlenen festivalde, iki gün boyunca 30
bin insan biraraya gelerek etkinliklere kat›ld›.
Festivallerin, külterel yan›n›n
yokedildi¤i, ﬂenlik ve e¤lence anlay›ﬂ›yla örgütlendi¤i bir süreçte,
emekçi semtlerde örgütlenen bu tür
festivaller daha da önem kazanmaktad›r. Sar›gazi Festivali bilindi¤i
üzere, belediye AKP’ye geçene kadar “sosyal demokrat” belediye taraf›ndan düzenleniyor, devrimci demokrat kurumlar daha çok destek,
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hiplenmenin ürünü olmuﬂtu. O y›l
devrimcilerle birlikte protesto eden,
göstermelik festivali boykot eden
Sar›gazi halk›, bu y›l tam tersine onbinler olup sahiplenmesini festival
coﬂkusuna dönüﬂtürdü.

Yak›ﬂt›ramad›k!
Zülfü Livaneli, 9 Eylül’de Kuruçeﬂme Arena’da gerçekleﬂtirilen geniﬂ kat›l›ml› bir konserle
35. sanat y›l›n› kutlarken,
aktif müzi¤e de veda etti¤ini aç›klad›.
Veda konserinde, Livaneli’nin y›llard›r devrimcilerin, halk›n a¤z›ndan düﬂmeyen türküleri söylendi. Ne var ki,
Livaneli’nin 35. y›l konserine ça¤›rd›¤› “sanatç›lar”›n bir k›sm›, Livaneli türkülerinin ne muhtevas›n›n
ne tarihinin uza¤›ndan yak›n›ndan
geçmeyenlerdi. Livaneli, türkülerini Ajda Pekkan, Nilüfer, Nükhet
Duru, Özcan Deniz gibi halktan,
halk›n türkülerinden uzak isimlerle
ortak söylemeyi tercih etti.
Zülfü Livaneli, geçmiﬂ türkülerinin ne kadar›n› savunuyor, ne kadar›n› reddediyor, ço¤u kez bu sorunun cevab›n› belirsiz b›rak›r; ama
biz o türkülere sahip ç›k›yoruz. Livaneli’nin 35 y›ll›k eme¤ine de de¤er veriyoruz. O türküler burjuvazinin sanat›na ve “sanatç›lar›na” meze yap›lmamal›. Livaneli de e¤er
kendi türkülerine de¤er veriyorsa,
ondan da beklenen buna izin vermemesidir.
Livaneli’nin veda gecesinde
kendisinin de belirtti¤i gibi, o türküler bugünlere kolay gelmedi. Engeller, yasaklar aﬂt›. Türküler, kendi
baﬂlar›na de¤il, bir halk›n dilinde
güçtürler. Bir halk›n diline yerleﬂtiklerinde yasalardan ve yasaklardan daha güçlüdürler. Livaneli, o
engelleri yasaklar› aﬂarak türküleri
yaﬂatanlarla, bugünlere getirenlerle
birlikte kutlamal›yd› 35. sanat y›l›n›. Do¤rusu ve yak›ﬂan› buydu.

