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‘Kör’ ölünce ‘badem gözlü’ olmaz!

”

(Adalet Bakan› Cemil Çiçek)

Ecevit

Adalet
Bakanlığı, ‘üzülme’
makamı değildir:

Oligarﬂinin
hizmetkâr›
halk›n
düﬂman›yd›!

ÇöZ!
“

Adalet Bakanl›¤›’n›n yapmas› gereken
bize ölüm orucunu b›rak›n ça¤r›s› de¤il.
Tecriti kald›rmak için ad›m atmas›d›r...
E¤er gerçekten bizim için üzülüyorsa
acilen çözüm için ad›m atmal›d›r. Aksi
takdirde timsah gözyaﬂlar› dökmesinin
hiçbir anlam› yoktur.

ISSN 13005 - 7944

”

(Ölüm Orucu Direniﬂçisi Av. Behiç Aﬂc›)

Saddam’a idam
meﬂru de¤ildir!

Filistin’de katliam
sürüyor!

‹ﬂgalcilerin kimseyi
yarg›lama hakk› yoktur!

Alçaklar! Halklar› teslim
alamayacaks›n›z!

Gençlik Federasyonu
YÖK’ün Önündeydi
25 y›ld›r YÖK’e karﬂ›
mücadeleyi sürdürüyorlar

Küçükarmutlu’da Katliama Protesto:
Yak›lan Direniﬂ Evi’nin Önünde
Yokedilemeyen Direniﬂ Kararl›l›¤›n› Gösterdiler
Küçükarmutlu Katliam› 6. y›ldönümünde Küçükarmutlu'da yürüyüﬂ ve
anma töreniyle protesto edildi. Armutlu
Cemevi önü ve ölüm orucu ﬂehidi ﬁenay Hano¤lu’nun evinin önünde gerçekleﬂtirilen eylemde, katiller bir kez
daha lanetlendi.
Oligarﬂi, 19-22 Aral›k 2000’de gerçekleﬂtirdi¤i hapishaneler katliam›yla
28 tutsa¤› katledip, kalanlar› F Tiplerine sevkederek direniﬂi k›rmak istemiﬂ,
katliam› takiben de kopkoyu bir sansür
uygulamaya baﬂlam›ﬂt›.
Ama bir yer vard› ki, paramparça
ediyordu sansürü. 19 Aral›k Katliam›’n›n yaratt›¤› etkiyi de, sansürü de, direniﬂi tahliye rüﬂvetiyle k›rma oyununu da bozuyordu. Küçükarmutlu’daki direniﬂti oyunu bozan.
5 Kas›m 2001’de sald›rd›lar bu direniﬂ oda¤›na. 19 Aral›k’taki, Bayrampaﬂa’daki
gibi, Küçükarmutlu’da da direniﬂçiler, destekleyenleri, ziyaretçileri, yak›larak, kurﬂunlanarak katledildiler.
Aradan 6 y›l geçti ama unutulmad› katliam. Küçükarmutlu halk› ve TAYAD'l› Aileler her y›l oldu¤u gibi 5 Kas›m günü cemevi bahçesinde biraraya gelerek, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› alt›nda, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Tecrite Son” sloganlar›yla ölüm orucu ﬂehidi ﬁenay Hano¤lu'nun evine kadar süren
bir yürüyüﬂ yapt›lar. ‹ﬂte, 5 Kas›m Katliam›’ndan önce at›lan bu sloganlar, 5 Kas›m’dan sonra da Armutlu’da yank›lanmaya devam ediyordu.
Hano¤lu'nun evinin önünde TAYAD'l› Nagehan Kurt taraf›ndan yap›lan konuﬂmada Küçükarmutlu Katliam›’na kadarki süreç anlat›larak, faﬂizmin oyununu bozan “direniﬂ semti” gerçe¤ini katliamla yokedip direniﬂi k›rmak istediklerini hat›rlatt›.
Kurt’un konuﬂmas›n›n ard›ndan Küçükarmutlu’da katledilen Sultan Y›ld›z, Bülent
Durgaç, Arzu Güler ve Bar›ﬂ Kaﬂ’›n devrimci yaﬂamlar› anlat›ld›.
Son olarak Bize Ölüm Yok marﬂ›n› hep bir a¤›zdan söyleyen 100’ü aﬂk›n Armutlulu ve TAYAD’l›lar, Küçükarmutlu’daki yak›lan direniﬂ evinin önünden, bu büyük
destan› yaratan kararl›l›¤› bir kez daha tüm dünyaya gösteriyorlard›.
*
Mersin TAYAD'l› Aileler de, Küçükarmutlu direniﬂinde ﬂehit düﬂen Bülent
DURGAÇ'› mezar› baﬂ›nda and›lar. TAYAD'l›lar 5 Kas›m’da Mersin Akbelen Beldesi'nde bulunan DURGAÇ'›n mezar› baﬂ›nda k›z›l bayraklar› ve “Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez” pankart›n› açarak mezar› karanfillerle donatt›lar. Mezar baﬂ›nda yap›lan
konuﬂmalarda DURGAÇ'›n hayat› ve Armutlu
Direniﬂi anlat›ld›. ﬁiirler okundu, marﬂlar söylendi.
Mezar y›kayarak geçimlerini sa¤lamaya çal›ﬂan 3 çocuk da kendi gelecekleri için hayat›n› feda eden Bülent Abileri için yumruklar›n› s›k›p
havaya kald›rarak küçük ama cesaretli yürekleriyle anmaya kat›ld›lar, destek oldular. Anma
töreni, ayn› mezarl›kta bulunan Zeynep Gültekin'in mezar›n›n ziyaretiyle sona erdirildi.
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Mektup Okuma Eylemi
Tarih: 12 Kas›m 2006
Saat: 13.00
Yer: Sultanahmet Park›

Devrimci Sol Ana Davas›
Tarih: 14 Kas›m Sal›
Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM
Armutlu ﬁehitlerini
Anma Yeme¤i
Yer: Küçükarmutlu Cemevi
Saat: 15.00
Tarih: 12.11. 2006
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Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Tülay KORKMAZ - 24 Eylül
1976’da Hatay'›n ‹skenderun ilçesinde do¤du. Zengin bir çevrede büyüdü. Ama içinde oldu¤u
burjuva yaﬂam› sevmiyordu. ‘95
May›s›’nda devrimci hareketle
tan›ﬂt› ve tercihini devrimden ya-

Sevcan YAVUZ - Küçükarmutlu’da bir ilkokulun iﬂgal edilip karakol kurulmas› sonucu, 17 Kas›m 1992’de okulun bahçesinde
bir panzer taraf›ndan ezilerek katledildi.

Hasköy ve Okmeydan›’nda anti-faﬂist mücadele içinde yeralan bir
Devrimci Solcu’ydu. Cunta karﬂ›s›nda mücadelesini sürdürüyordu.
20 Kas›m 1980’de ‹stanbul’da gözalt›na al›nd›. ‹ﬂkenceciler taraf›ndan kaybedildi. Devrimci Sol’un ilk kay›plar›ndand›.

na yapt›.
1996’da Çukurova Üniversitesi Hemﬂirelik Bölümü’ndeyken gençlik örgütlenmesinde görevler üstlendi. 1998’de ‹stanbul'da illegal alanda görevler
üstlendi. 1999 Kas›m’›nda tutsak düﬂtü.
Hücre sald›r›s› gündeme geldi¤inde, her zamanki gibi, görev üstlenmeye haz›rd›. Tülay, 2001’in 11 May›s’›nda, Dördüncü Ölüm Orucu Ekibi’nde, gençli¤in ve kad›nlar›n temsilcisi olarak k›z›l bant›n› kuﬂand›. Kartal Özel Tip Hapishanesi’nde direniﬂini sürdürerek 19 Kas›m 2001’de ﬂehit düﬂtü.

‹mdat BULUT - 1966 y›l›nda Kars-Akyaka’da do¤du.
Terekeme milliyetindendi. Sadece ilkokulu okuyabildi;
büyük ﬂehirlere çal›ﬂmaya gitti, sömürüye, zulme yak›ndan tan›k oldu. Askerlikten sonra bu yoksullu¤a, adaletsizliklere son verecek düﬂünceyle tan›ﬂt›. Art›k Mücadele Dergi’sini okuyor, köyünde dergi da¤›t›yor, harekete
yard›m etmek için çerçilik yap›yordu. K›sa süre sonra da
Karadeniz da¤lar›nda bir gerillayd› art›k. 2000 Mart›’nda tutsak düﬂtü.
19-22 Aral›k Katliam› s›ras›nda Ümraniye Hapishanesi’ndeydi. ‹ﬂkenceler
alt›nda Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ne sevkedildi, 3 Haziran 2001’de 5.
Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak ölüm orucu bayra¤›n› ﬂehit yoldaﬂlar›ndan devrald›. 19 Kas›m 2002’de ölümsüzleﬂti.

kökenli bir ailenin çocu¤uydu.

Çetin
Gençdo¤an
An›ld›

6 Kas›m 1994 y›l›nda
Almanya'da darbeci çete taraf›ndan katledilen Çetin GENÇDO⁄AN, Elaz›¤’da HÖC’lüler taraf›ndan an›ld›. 6
Kas›m’da Gülmez Mezarl›¤›'nda biraraya
gelen HÖC'lüler GENÇDO⁄AN'›n mezar›na karanfiller b›rakarak “Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez” yaz›l› pankart açt›lar.
Konuﬂmalar, sloganlar ve marﬂlarla
gerçekleﬂtirilen anman›n ard›ndan, ayn›
mezarl›kta bulunan di¤er ﬂehit mezarlar› da ziyaret edildi.

Ömrü hapisliklerle, sürgünlerle
geçen devrimci
ﬂair Gökçe, sosyalist sanat› güçlendirmek için ç›kard›klar› dergilerle, 1948'de kuruluﬂunda yerald›¤› anti-faﬂist "Türkiye Gençler
Derne¤i" gibi çal›ﬂmalar›yla prati¤in içindeydi. 1948'de, daha
sonra 1951’de komünizm propagandas› suçuyla tutukland›.
E. Gökçe'nin, " Dost dost ile kavga" ve "Panzerler Üstüne Kalkar" ﬂiir kitaplar›n›n
yan›s›ra çevirileri vard›r.

Enver Gökçe - 19 Kas›m 1981

Seyyid R›za ve Yoldaﬂlar› - 18 Kas›m 1937
Dersim ‹syan›’n›n önderlerindendi. ‹ktidar anlaﬂma vaadiyle Seyid
R›za’ya elçi gönderip O’nu Erzincan’a getirttikten sonra tutuklayarak, göstermelik bir yarg›laman›n ard›ndan idam etti. Seyit R›za,
Elaz›¤ Bu¤day Meydan›’nda, içlerinde o¤lunun ve kardeﬂinin de
bulundu¤u 11 yoldaﬂ›yla birlikte idam edildi. Seyyid R›za’n›n cesedi teﬂhir edildikten sonra yak›ld›. Tarih, onun "Dersim’e sefer olur zafer olmaz" sözünü hakl› ç›kard› bugüne kadar.

Partime, Merhaba
Zorlu bir süreçle yine karﬂ›karﬂ›yay›z.
Düﬂman devrimci iradeyi, düﬂünceyi, halk›m›z› yine teslim almak istiyor. Sald›r›lar›n› boyutland›r›yor.
Düﬂman›n sald›r›lar›n› ve sürecin önemini
biliyoruz. Yeni bir çarp›ﬂma bizi bekliyor,
Düﬂmana karﬂ› yeni bir irade savaﬂ›na giriyoruz.
Yine bedel istiyor düﬂman bu sefer bedel-

Hayrettin EREN Hayrettin 1954 do¤umlu, Kafkasya’dan Biga’ya göç etmiﬂ Çerkes

Onlardan...
Tülay KORKMAZ
lerimiz daha a¤›r olacak, daha çok ﬂehit
verece¤iz. Düﬂman devrimci düﬂüncenin,
iradenin asla teslim al›namayaca¤›n› bir
kez daha bu direniﬂimizle görecek.
ﬁehitlerimizle bu irade savaﬂ›n› kazanaca-

¤›z. Evet zaferi biz kazanaca¤›z tüm benli¤imle buna inan›yorum. ‹nan›yorum çünkü biz güçlüyüz. Parti-Cepheli olmak gerçekten çok büyük bir güç, bu güçte tarihimiz var, de¤erlerimiz, ﬂehitlerimiz var.
Ve ben de bu güçle, bu direniﬂte en ön safta olmak istiyorum.
(Tülay Korkmaz’›n Ölüm Orucuna Gönüllülük yaz›s›ndan al›nm›ﬂt›r)

Ecevit için dökecek
gözyaﬂ›m›z yok!
Bugün e¤er bütün burjuvazi Ecevit’i övmek için birleﬂmiﬂse, emekten,
halktan yana olanlara düﬂen, Ecevit’in gerçek yüzünü ortaya sermektir.
Ölmüﬂ olmas› bu ihtiyac› ve görevi gereksizleﬂtirmez; halk›m›z›n baﬂka
Ecevitler’le aldat›lamamas›, “sol” üzerine baﬂka Ecevitler’le oyun
oynanmamas› için bunu yapmal›y›z.
960’lar›n baﬂ›ndan bu yana ülkemiz siyasetinin önemli aktörlerinden biri olan Ecevit öldü. Daha
birkaç y›l önce, Ecevit’i hükümetten uzaklaﬂt›rmak için her türlü dalavereyi yapanlar, ﬂimdi onu övmekle meﬂgul. Burjuva politikas›,
riyakarl›kt›r. Bu karakteristik özellik, burjuva politikac›s›n›n dirisi
için geçerli oldu¤u kadar, ölüsü için
de geçerlidir. Bunun için burjuva
politikas›nda “kör ölür badem gözlü olur.” Burjuva bas›n yay›n organlar›nda, düzen partileri ve politikac›lar›nda, hatta kimi sol, demokratik
güçlerde riyakarl›k diz boyu. Gerçe¤i söylemek yine bizim görevimizdir

1

cevit’in ard›ndan dökecek bir
damla gözyaﬂ›m›z yok. Duyaca¤›m›z ve duydu¤umuz tek üzüntü,
halk›m›za karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n hesab›n› vermeden ölmüﬂ olmas›d›r.
Oysa Kahramanmaraﬂ Katliam›’ndan s›k›yönetim uygulamalar›na,
ﬂovenist politikalar›ndan Tahkim
Yasalar›na, Ulucanlar Katliam›’na,

E

úçindekiler
3

Ecevit için dökecek gözyaﬂ›m›z yok!

5

‘Bir halk düﬂman› öldü

9

“Kapitalizmin yozlu¤una, pisliklerine karﬂ›
mücadelede...”

11 Her milletvekili ölümlerden art›k do¤rudan
sorumludur
12 ﬁiﬂli Direniﬂ Evi: Onurlu bir ayd›n gün gün
ölüyor
14 Adana Direniﬂ Evi: Bu ›ﬂ›k sönmeyecek...

19-22 Aral›k Hapishaneler Operasyonu’ndan, F Tipi hapishanelerdeki
tecrit zulmünü baﬂlatmas›na kadar,
san›k sandalyesinde oturmas› gereken ne çok suç iﬂlemiﬂti halk›m›za
karﬂ›. “Ölüye sayg›” ad›na bunlardan sözetmeyip Ecevit’in ﬂairli¤inden ve kedileri ve Rahﬂan’› ne kadar çok sevdi¤inden mi sözedelim
biz de? Türkiye halklar›na karﬂ›
bunca suç iﬂleyenlerin suç dosyalar›, ölseler de kapat›lmaz. Bu dosyalar› kapatmak, gerçe¤e sayg›s›zl›k,
tarihe haks›zl›kt›r.
u sömürü düzeni, burjuva partiler ve politikac›lar üzerinden
yarat›lan aldatmaca sayesinde sürdürülmektedir. Ve daha önceki bir
yaz›m›zda dedi¤imiz gibi: “Ecevit
solculu¤u, demokrasicilik oyununun en büyük riyakarl›¤›d›r.” Ecevit’i, ülkemiz siyasetinde oynad›¤›
rolle hiç ilgisi olmayan yanlar›yla
anlatmak, bu riyakarl›¤› sürdürmektir. Ecevit’in hayat›, bir halk düﬂman›n›n nas›l “halkç›” olarak pazarlanaca¤›n›n hikayesidir. Demokrasi-
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cilik oyunu içerisinde “sol”dan üstlendi¤i rolle, 40 küsur y›ld›r, emperyalizmin ve oligarﬂinin düzeninin
sürmesine hizmet etmiﬂtir Ecevit.
E¤er burjuvazi onu bu yönüyle
överse, ona söylenecek bir ﬂey yoktur. Fakat h›rs›z burjuvazi de onu bu
gerçek niteli¤iyle de¤il, “ﬂairli¤iyle”, “dürüstlü¤üyle” övüyor. 60 y›ll›k aldatma sürüyor yani.
Ölünün arkas›ndan kötü konuﬂulmaz” diye bir söz belletilmiﬂtir bizim toplumumuzda. ‹nsan›m›z›n hoﬂgörüsünün ifadesi olabilecek
bu davran›ﬂ; siyasal kiﬂiler sözkonusu oldu¤unda, halk›n haf›zas›n›
silme operasyonuna dönüﬂtürülmektedir. Ölenin arkas›ndan iyi de
konuﬂulur, kötü de. ‹yi mi konuﬂulaca¤›n›, kötü mü konuﬂulaca¤›n› belirleyen yine ölenin kendisidir. Yaﬂam›n›n do¤rultusu iyiyse, iyi konuﬂulur, ufak-tefek kusurlar da unutulur. Ama yaﬂam›n›n tamam› burjuvazi ad›na mücadele etmekle geçen,
emperyalizmin ve oligarﬂinin iktidar koltu¤unda onlar ad›na say›s›z
suçlar iﬂleyen biri için tabii ki kötü
konuﬂulacak. Onun suçlar› affedilir
cinsten de¤ildir çünkü. Ecevit’in arkas›ndan “iyi” konuﬂanlar, bilerek
veya bilmeyerek, onun halka ve vatana karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n örtbas
edilmesine alet olmaktad›rlar.

“

eniyor ki, “dürüst”tü, çalmad›,
soymad›! Ama soyulmas›na itiraz etmemiﬂ. Soygunu meﬂrulaﬂt›ran, büyüten yasalar ç›karm›ﬂ. Em-
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16 Gençlik YÖK’e karﬂ› yine alanlardayd›

35 Cuntac›lardan hesap sormak meﬂrudur

19 Söz Gençlikte: Sistem çözüm üretemez

36 Üç insan ölüyor...TECR‹TE SON

20 Gençlik Dizi -7: Prati¤in içinde kurulan bir

38 Avukatlara sald›r› hukukun ayaklar alt›na

federasyon - TÖDEF

al›nmas›d›r

24 Amerikan hukuku

39 Köylü: Üreticiler yol kesti

25 ‹srail ölüm kusuyor

40 Sel gitti, 44 ölüm kald›

26 Kahraman savaﬂç›lar›n yi¤it analar›

42 Hayat›n ‹çindeki Teori: Burjuva politikac›

28 Direniﬂ kazanacak

46 Yurtd›ﬂ›: Faﬂizm Belçika ile gurur duyuyor

30 Emek: Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz!

48 Polisten ‘habercilik’ (otosansür) dersi

31 Kapitalist Batakl›k: Fuhuﬂ ve burjuvazi

49 Dünya: Nigaragua’da Sandinistler kazand›

32 Ülkemizi bu hale kim getirdi?

50 Tarihte bu ay

peryalist tekellere imtiyazlar tan›yan
Uluslararas› Tahkim Yasas›’n› ç›karan bir adam›n “soymad›” diye sunulmas›, ekonominin ve siyasetin
gerçekleriyle ba¤daﬂ›r m›? “ﬁair ruhlu”ymuﬂ; “ince, zarif”miﬂ; katliam
kararlar›n› alan birini bu s›fatlarla
anmak, siyasetin ve s›n›flar mücadelesinin gerçekleriyle ba¤daﬂ›r m›?
“‹lkeli” politikac›ym›ﬂ Ecevit; evet,
bir ilkesi vard› belki; o ilke her burjuva politikac›s›n›n ilkesi olan “iktidar koltu¤una oturmak için her yol
mübah” ilkesidir. “Güneﬂ Motel”
pazarl›klar›n›n mucidi olan, tükürdü¤ünü kolayl›kla yalay›p, iktidar
için Erbakan’la da, Türkeﬂ’le de ittifak yapmaktan geri durmayan, hem
28 ﬁubatç›, hem Fethullahç› olan bir
riyakar politikac›dan “ilkeli, dürüst”
diye sözedilmesi, ﬂaﬂ›rt›c› de¤il mi?!
Asl›nda gerçek ﬂu ki, Ecevit’e dürüst, ilkeli diyenlerin kendilerinin ilkeleri belirsizdir.
ligarﬂi kitleleri aldatabildi¤i
kadar, faﬂist, gerici, tekellerin
temsilcisi siyaset adamlar›n›, demokrat, solcu, dürüst ve benzeri diye yutturabildi¤i kadar sürdürür
hükmünü. Bu ülkede Demirel bile
“demokrat” olarak alk›ﬂlanabildi.
ﬁimdilerde A¤ar gibi bir kontra ﬂefi,
demokratikleﬂmeyi sa¤layabilecek
lider olarak pazarlanabiliyor. Bu listeye tekelci burjuvazinin has temsilcileri Turgut Özallar’›, Cem Boynerler’i, Tansu Çillerler’i, Mesut
Y›lmazlar’› da ekleyebilirsiniz. Onlar da farkl› dönemlerde “en demokrat” politikac›lar, Türkiye’yi
demokratikleﬂtirecek liderler olarak
adland›r›lmad›lar m›?

O

abii görülmesi gereken bir di¤er
olgu, düzeniçi solun da bu oyuna bir biçimde kat›larak, oligarﬂinin
iﬂini kolaylaﬂt›rmas›d›r. Ta ‘80 öncesinden Ecevit’in CHP’siyle “ulusal demokratik cephe” kurma peﬂinde koﬂan TKP’den, ‘90’larda
SHP’yle ittifak yap›p demokrasinin
önünü açaca¤›n› iddia eden
PKK’ye, parlamentoyu çözüm olarak sunan T‹P’ten parlamentoya girmek için ANAP’tan SP’ye kadar
hemen her partiyle ittifaka “evet”

T

diyebilen DEHAP’a, devrimi terkedip yönünü parlamentoya dönen
ÖDP’ye kadar, düzeniçi siyasetin
savunucular›, burjuva partilerin ve
politikac›lar›n kendilerini olduklar›ndan farkl› sunabilmelerinde
önemli bir rol oynam›ﬂlard›r. “Solun birli¤i” diye baﬂlayan cümleler
içinde DSP’yi, CHP’yi sayd›kça,
Ecevit’in ve Ecevit gibi tüm burjuva politikac›lar›n “solculu¤u” aldatmacas›n› güçlendirdiler. Marksist-Leninistler, sahte solun maskesini düﬂürmeye çal›ﬂ›rken, düzeniçi
hesaplar yapanlar, o maskenin hâlâ
Ecevitgiller’in yüzünde tutulabilmesine sebep oldular. Tüm solcular›n, devrimcilerin ony›llard›r “Ecevitçilik”le özdeﬂleﬂtirilmesinin bir
türlü k›r›lamamas›nda da düzeniçi
solculu¤un pay› büyüktür. Çünkü,
bu riyakarl›¤› aç›¤a ç›karmak da elbette herkesten önce solun iﬂiydi.
Ve solun belli kesimleri, bu tarihsel
görevi yerine getirmedikleri gibi,
yerine getirilmesi önünde de bir engel oluﬂturdular. B›rak›n Ecevit’in
solu kitleselleﬂtiren kiﬂi olmas›n›,
solun çarp›t›lmas› ve içinin boﬂalt›lmas›ndaki en büyük sorumlulu¤un
sahibidir.
ugün hâlâ kendilerini ilerici,
sosyalist, devrimci olarak görenlerin kaleminden Ecevit’in “solu
kitleselleﬂtirdi¤i” tezlerini okuyoruz. Bunu ileri sürmek, tarihi tersten
okumakt›r. O, kitleselleﬂmekte olan
solun karﬂ›s›na, soldaki ihtilalci yönelimi durdurmak için ç›kar›ld›. Bu
rolü oynayabildi¤i sürece burjuvazi
onu destekledi, bunu yapamad›¤›
noktada ise, deste¤ini çekti. Ecevit’in aç›klamalar›nda, kendisinin
(ve partisi CHP’nin, “demokratik
sol” teorisinin) devrim mücadelesinin karﬂ›s›nda en büyük barikat oldu¤u s›k s›k zikredilmiﬂtir. Mesela
ﬂöyle diyordu bir seferinde: “Ezilen
yoksulluk çeken insanlarda birikecek isyan duygular›, kabar›p taﬂma
noktas›na varabilir. ... ‹ﬂte o zaman
aﬂ›r› sol ak›mlar, bu isyan duygusunu, y›k›c› ve yayg›n bir sel haline
getirebilir. Ortan›n solu, bu sele
karﬂ› en sa¤lam duvar, en etkili settir.” Ecevit’in kendi misyonuna

B
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iliﬂkin bu net aç›klamalar›na karﬂ›n
bugün kalk›p “halk›n kendi gücünü
görmesinin, halk›n siyaset sahnesine ç›kmas›n›n” onun eseri oldu¤unu
yaz›p çizmek, cehalet de¤ilse e¤er,
tarihi çarp›tmak, burjuvazinin gözünden okumakt›r.
arih içinde belli bir yere oturtmakta zorlan›lan çeﬂitli kiﬂilikler
olabilir. Ama ﬂuras› kesin ki, Ecevit
onlardan biri de¤ildir. Ecevit’in yaklaﬂ›k 50 y›ll›k siyasal yaﬂam›nda, solun, eme¤in, halk›n saflar›nda m›,
yoksa burjuvazinin saflar›nda m› oldu¤una dair, herhangi bir ﬂüpheye,
tereddüte yolaçacak bir ﬂey yoktur.
O bir burjuva politikac›s›d›r. Üstelik
burjuvazinin s›radan bir politikac›s›
olmay›p, sömürü düzenini sürdürmek ve bu düzen içinde iktidar koltu¤unda oturmak için, faﬂist, sa¤c›
olarak bilinen birçok burjuva politikac›s›ndan daha büyük bir cüretle
halk düﬂman› karar ve politikalar›
uygulam›ﬂt›r. Yürüyüﬂ sayfalar›nda
bu karar ve politikalar›n k›sa bir özetini bulacaks›n›z. Geniﬂ bir koro,
“ﬂairlik, dürüstlük, zariflik”! nakaratlar›yla baﬂka bir Ecevit portresi
çizmeye çal›ﬂsa da, bunlar yine de
unutturulamaz ve geçiﬂtirilemez.
Y›llar içinde emperyalizme, oligarﬂiye tam manas›yla biat eden bir burjuva politikac›s› olarak, kendini oligarﬂiye kan›tlam›ﬂ, bunun karﬂ›l›¤›nda iktidar koltu¤una oturtulmuﬂ ve
giderek devletin katliamc›s› olmuﬂtur. Ecevit, oligarﬂik diktatörlü¤ü,
“ﬂairlikle” de¤il, kan dökerek devam
ettirmiﬂtir. Bugün e¤er bütün burjuvazi Ecevit’i övmek için birleﬂmiﬂse, emekten, halktan yana olanlara
düﬂen, Ecevit’in gerçek yüzünü ortaya sermektir. Ölmüﬂ olmas› bu ihtiyac› ve görevi gereksizleﬂtirmez;
halk›m›z›n baﬂka Ecevitler’le aldat›lamamas›, “sol” üzerine baﬂka Ecevitler’le oyun oynanmamas›, solun,
solculu¤un çarp›t›lamamas› için bunu yapmal›y›z. ‹lkeli olan, dürüst
olan gerçe¤i ortaya koymakt›r. ‹lkelilik, dürüstlük e¤er övgüye de¤er
bir davran›ﬂsa -ki öyledir- Ecevit’in
halk düﬂmanl›¤› gerçe¤i tüm ç›plakl›¤›yla ortaya konulmal›d›r. Solu,
eme¤i, halk› savunmak böyle olur.

T

‘Karao¤lan’›n Kara Tarihi

Bir
Halk
Düﬂman›
Öldü!

Eski Baﬂbakan, eski CHP ve
DSP Genel Baﬂkan› Bülent Ecevit,
5 Kas›m’da öldü.
Bu s›fatlar›n›n ötesinde kimdi
Ecevit? Siyaset sahnesinde nas›l yerald› ve kimin ç›karlar›n› savundu?
Ecevit’in ölümü, burjuva bas›n yay›nda ve burjuva siyaset sahnesinde
dizginsiz bir övgü furyas›yla karﬂ›land›. Benzer bir tablo, k›sa aral›klarla iki kez daha yaﬂanm›ﬂt› asl›nda.
Birincisi, Ecevit’in, 25 Temmuz
2004’teki DSP 6. Kurultay›’nda aktif siyasetten çekildi¤ini, yani
emekli oldu¤unu aç›klamas›n›n ard›ndand›. O zaman, Ecevit’in emeklili¤inin “ne büyük bir kay›p” oldu¤u makaleleri döﬂenilirken biz de
ﬂöyle demiﬂtik:
“25 Temmuz 2004 tarihi, Ecevit’in emeklilik tarihi olarak de¤il,
43 y›ll›k iﬂbirlikçilik, uﬂakl›k, katliamc›l›k sicilinin sonu olarak geçecektir tarihe.”
Bu sözlerde elbette Ecevit kimdi
sorusunun da özet ve özlü bir cevab› vard›.
Övgü furyas›n›n daha alt düzeyde bir benzeri ise, Ecevit komaya
girdi¤inde yaﬂanm›ﬂt›. Ölümüyle
ise kantar›n topuzu iyice kaç›r›ld›.
Lakin, bu furya içinde, asl›nda Ecevit’e iliﬂkin politik anlamda bir ﬂey
de diyememektedirler. Yaklaﬂ›k 50
y›ld›r içinde yerald›¤›, bazen Baﬂbakanl›k, bazen muhalefet partisi liderli¤i yapt›¤›, onlarca y›l milletvekili s›fat›n› taﬂ›d›¤› siyaset sahnesinde halk için neler yapm›ﬂt›r Ecevit?.. 1963’teki Çal›ﬂma Bakanl›¤›
döneminde birkaç yasa ç›kar›lmas›n›n ötesinde kimsenin buna verdi¤i
somut bir cevap da yok. Siyasi tespitleri, projeleri anlam›nda da, burjuva siyaset aç›s›ndan bile “baﬂar›l›” say›labilecek bir politikac› de¤il.
Ecevit güzellemelerinden “t›n t›n”
diye bir boﬂluk sesi gelmesi de bu
yüzdendir.
Ecevit’in 50 y›ll›k siyasi yaﬂam›ndan baz› kilometre taﬂlar›na bakal›m ﬂimdi. Bakal›m ve o yolculukta karﬂ›m›za nezaketten k›r›lan
bir ﬂair mi, yoksa, gözü kararm›ﬂ bir
5
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burjuva politikac› m› ç›kacak? Bakal›m o tarihte “halkç›l›k”, “solculuk”, “dürüstlük” mü var, yoksa
baﬂka ﬂeyler mi? ﬁu dürüstlükten
baﬂlayal›m mesela:

En k›demli Makyevalist!
Yolsuzluklar›n yol aç›c›s›!
Temelde mevcut kapitalist düzenin devam›n› savunan bir politikac›d›r Ecevit. Bunda hiç tart›ﬂma yoktur. Tüm siyasi yaﬂam› boyunca
“nas›l iktidar olurum” sorusuna cevap aram›ﬂt›r. Üretti¤i tüm politikalar, sloganlar, ittifak tercihleri de
hep buna göre ﬂekillenmiﬂtir. Bu yan›yla da Ecevit, ülkemiz siyasi yaﬂam›na asl›nda, bugün ileri sürüldü¤ü gibi “ilkeli” olmakla de¤il, “iktidar koltu¤una oturmak için her yol
mübah” anlay›ﬂ›n›n bir temsilcisi
olarak geçmiﬂtir.
Bunun en çarp›c› örne¤i 1978’de
kurdu¤u hükümettir. O tarihte Ecevit, Adalet Partisi’nden 11 milletvekiline, herbirine rüﬂvet olarak bir
bakanl›k vererek AP’den istifa ettirdi ve onlarla hükümet kurdu. Siyasi
tarihte, pazarl›klar Güneﬂ Motel’de
yürütüldü¤ü için, “Güneﬂ motel
hükümeti” diye de an›l›r bu hükümet.
“Siyasette transferlerle yozlaﬂman›n en ayan beyan yap›ld›¤› bir
örnektir bu” Üstelik sözkonusu
AP’lilerin hepsi, bo¤azlar›na kadar
yolsuzluk batakl›¤›na saplanm›ﬂ
isimlerdi... Yani milletvekilli¤i ve
bakanl›¤›n yolsuzluklar›n önüne
z›rh yap›lmas› uygulamas›n›n ilk
yarat›c›lar›ndan biridir ﬂu “dürüstlü¤üyle” meﬂhur Ecevit.
‹ktidar için her yol mübah Makyevalizminin temsilcisi Ecevit, bu
anlamda siyasi yaﬂam› boyunca çok
zigzaglar çizmiﬂtir. Halk›n mücadelesinin geliﬂti¤i y›llarda, kendisini
iktidara “sol” sloganlar›n taﬂ›yaca¤›n› hesaplayan ve buna göre politika yapan Ecevit, TÜS‹AD müdahalesiyle iktidardan alaﬂa¤› edildikten
sonra, h›zla sol sloganlar›ndan
uzaklaﬂm›ﬂt›r.
‘80’li y›llar Ecevit için adeta
aray›ﬂ y›llar›d›r. Solculuk para etmi-

yorsa, baﬂka ﬂeyler yapmak gerekir
deyip, bir seçim döneminde islamc›lara göz k›rpt›, istedi¤i sonucu
alamay›nca bu defa milliyetçi söyleme sar›ld›... En son MHP’yle ittifak yapt›. Esas›nda baﬂ›ndan da bu
çizgiye uzak de¤ildi; daha ‘60’l›
y›llarda “Kara ve k›z›l yobazlarla mücadele” ad›na Sosyal Demokrasi Dernekleri’ni örgütleyen adamd› Ecevit.

Ecevit’in Makyevalizminin en
iyi göstergelerinden biri de emperyalistler taraf›ndan IMF’nin memuru olarak ülkemize gönderilen Kemal Derviﬂ’i hükümetine kabul etmesidir. Sonraki konuﬂmalar›nda
“nas›l geldi, nas›l bakan oldu anlayamad›m” derken asl›nda iktidar
koltu¤unda oturmaya devam etmek
için emperyalizmin ve oligarﬂinin
her dedi¤ini sorgusuz, sualsiz nas›l
yerine getirdi¤ini de göstermiﬂ oluyordu. ‹ﬂte “ilkeli” politikac› diye
övüp yere gö¤e s›¤d›r›lamayan Ecevit buydu.
Ama iﬂte, gazetelerde Ecevit
üzerine yaz›lan yüzlerce makale
içinde bunlar›n hiçbirini okuyamayacaks›n›z...

“‹ﬂçi babas›”, “halkç›
Ecevit” safsatas›
Ecevit’le ilgili “efsane”nin en
önemli parçalar›ndan biri de iﬂçi
haklar›yla ilgili yapt›klar›d›r.
7 Kas›m tarihli Hürriyet’in ekonomi sayfas›nda aynen ﬂunlar yaz›l›yordu Ecevit için: “Sendika, toplu
sözleﬂme, grev hakk› onunla geldi,
son hediyesi iﬂ güvencesi oldu...
mavi gömlek ve ﬂapkas›yla eme¤i
hep gündemde tuttu...”
1963’teki Çal›ﬂma Bakanl›¤› döneminde sendikalaﬂma, grev hakk›
yasalar›n› ç›karmas› Ecevit “miti”nin ayr›lmaz parças› olagelmiﬂtir.
Ama o yasalar›n ç›kar›lmas›nda
Ecevit’in kiﬂisel anlamda belirleyici
bir rolü yoktur. Sözkonusu haklar
zaten 1961 Anayasas›’yla tan›nm›ﬂ,
Anayasa’da sözkonusu yasalar›n ç›kar›lmas› öngörülmüﬂtür. Yani o hükümette Ecevit de¤il, baﬂka biri de
olsayd›, o yasalar› ç›karacakt›.

28 ﬁubat 19 Aral›k
Yaz›lanlara
“Devletle
bak›l›rsa, sanki
baﬂedilebunlar bu ülkede yaﬂanmameyece¤ini
m›ﬂ, sanki Eceart›k anlam›ﬂ
vit bu sözleri
olmal›lar”
söylememiﬂtir.
Ama; bunlar bu ülkede yaﬂand›.
Bu sözleri “dürüst”, “kibar”, “zarif”, “halkç›” Ecevit söyledi.
Bu sözleri söylerken arkas›nda tanklar›n tehditleri vard›.
Bu sözleri söylerken, ayaklar›n›n alt›nda henüz kanlar› kurumam›ﬂ
28 ceset vard›...
Ulucanlar Hapishanesi’nde tutsaklar testerelerle katledilirken,
“gereken yap›l›yor” diye aç›klama yapacak kadar so¤ukkanl› bir
katliamc›yd›... 40 bin insan›m›z enkaz alt›ndayken, deprem bölgesine bile gitmeyip o gün IMF’nin istedi¤i yasalar› ç›karacak kadar
halktan uzakt›.
Bunlar› yok say›p, Ecevit için hâlâ “dürüst”, “kibar”, “zarif”, “halkç›” diye yazabilmek, ﬂarlatanl›ktan veya düzene yaranmaktan
baﬂka nedir ki!

“Bu
kad›na
haddini
bildirin!”

Üstelik Ecevit, bu yasalar› ç›kar›rken 1961 Anayasas›’n›n çizdi¤i
çerçeveyi de daraltm›ﬂ ve memurlar›n sendika grev hakk›n› bizzat yapt›¤› müdahaleyle ortadan kald›rtm›ﬂt›r.
Yeniden Hürriyet’in yazd›klar›na dönersek, asl›nda Ecevit’e övgü
yapal›m derken, araya koyduklar›
dört kelimeyle onun iﬂçi düﬂmanl›¤›n› ele vermiﬂler. “Son hediyesi iﬂ
güvencesi oldu...” diyorlar. DSPMHP-ANAP iktidar›nda iﬂçilere
iliﬂkin yapt›¤› düzenlemeler, IMF
talimatlar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ ve
iﬂçilere mezarda emeklili¤e mahkum eden, iﬂ güvencesi getirmek bir
yana ortadan kald›ran düzenlemeler
olmuﬂtur.
Halkç›l›¤›’na gelince, halka karﬂ› say›s›z katliam gerçekleﬂtirmesine ra¤men, Ecevit’in “halkç›l›k”
maskesi en bariz ﬂekilde 1999’daki
büyük depremde düﬂmüﬂtür.
Halk›ndan o kadar uzak ve halk›ndan o kadar korkuyordu ki, deprem sonras›nda günlerce afet bölgesine bile gidemedi. 1970’lerde, köklü ve tutarl› bir anti-emperyalizme
tekabül etmese de “Avrupa ortak
biz pazar olamay›z... Avrupa’n›n
bostan› olmay› kabul edemeyiz” di6
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yen bir yan› vard› Ecevit’in.
1990’da ise ayn› Ecevit onbinlerce
insan› deprem enkaz› alt›ndayken,
emperyalistlerin isteklerini yerine
getirmek için TBMM’ye fazla mesai yapt›r›p Tahkim Yasas›’n› ç›kar›yordu... Bu tablodaki adam›n tarifi çok aç›k de¤il mi? Ecevit, halkç›
de¤il, IMF için gecesini gündüzüne
katan, emperyalist tekellerin arzular›n› karﬂ›lamak için halk›n› unutan
adamd›r!

‘Akgünler’ politikac›s›n›n
kara tarihi
Ecevit’i Ecevit yapan sloganlar›n baﬂ›nda gelir “Ak Günlere” slogan›. Ama iktidar koltu¤unda oturdu¤u y›llar›n tek bir günü bile halk
için ak bir gün olmam›ﬂt›r. Tersine
halk için, savaﬂla, iﬂgalle, katliamlarla, s›k›yönetimlerle, krizlerle dolu y›llard›r Ecevitli y›llar.
Ecevit’in kara tarihinde, Kahramanmaraﬂ Katliam› var, s›k›yönetim ilan edip halka, devrimcilere
karﬂ› bask›lar, yasaklar uygulamak
var, “kontrgerilla var” deyip iktidar
koltu¤una oturunca “araﬂt›rd›m
yokmuﬂ” demek var, emperyalizme
ba¤›ml›l›k var, uluslararas› tahkim
yasalar›n› ç›karmak var, halk› dep-

rem enkaz› alt›nda kaderiyle baﬂbaﬂa b›rakmak var. Hapishane katliamlar› var.
Solculuk, demokratl›k, birinin
üzerine yap›ﬂt›r›labilecek bir etiket
de¤ildir. Bütün bunlar ortadayken,
bu kiﬂiye nas›l solcu veya demokrat
denilebilir?
O bir yan›yla hiçbir ﬂeydi;
‘70’lerde devrimcilere, ‘80’lerde
küçük-burjuva kesimlere, ‘90’larda
önce islamc›lara, bir sonraki seçimlerde ﬂovenistlere dayanmaya
çal›ﬂt›. Gerekti¤inde MGK’c› oldu.
Siyasi yelpazede dolaﬂ›p dururken,
her zaman halk›n karﬂ›s›nda oldu.
Ekonomik, siyasi, askeri onlarca
halk karﬂ›t› karara imza att›. Bu
noktadaki konumu hiç de¤iﬂmedi.

ﬁair, duyarl›, Elliot’u
seven bir katliamc›
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki bir
de¤erlendirmede “‘‹nsani duyarl›l›k’t› onu ay›rdeden...” deniyordu.
Ulucanlar Hapishanesi’nde bizzat
kendisinin de kat›ld›¤› bir toplant›da al›nan katliam karar› hayata geçirilirken ABD gezisine ç›k›p, kendisine “Ulucanlar’da ne oluyor?”
diyen gazeteciye “gereken yap›l›yor” diye cevap veren bir katliamc›da, hangi insani duyarl›l›ktan sözediliyor? “‹nsani duyarl›l›k” nas›l bir
ﬂey? Hem orada insanlar› iﬂkenceyle katlettireceksin, sonra da “uyum”
ﬂiirleri yazacaks›n? Bu mu “insani
duyarl›l›k”? Muhtemel ki Hitler’in,
Mussolini’nin, belki Franko’nun da
böyle “insani duyarl›l›klar›” vard›r
ve yere bats›n böyle “duyarl›l›k”!
Ahmet Altan ise, Gazetem.Net’teki yaz›s›nda ﬂunlar› söylüyor: “Kibar... zarif... Tagore’yi seviyordu, Elliot’u seviyordu. Sadece
bunlar bile onu farkl› k›l›yor, politikan›n kirli denizinde onu ayd›nlat›yordu...”
“Apolitik” tasvirler yapanlardan
biri de “Siyasetin 'romantik ﬂövalyesi'” diye tarif etti Ecevit’i. Biz
yukar›daki kara tarih içinde hiçbir
romantizm veya ﬂövalyece bir davran›ﬂ göremiyoruz. Tagore’yi veya
Elliot’u sevmesi, onu iﬂgaller yap-

Kat›ks›z bir ANT‹-KOMÜN‹STT‹! Komünizm karﬂ›s›nda en büyük, en güçlü engelin
kendileri oldu¤unu s›k s›k vurgular, bununla
övünürdü.
‹flah olmaz bir ﬁOVEN‹STT‹. En “solcu”
kesildi¤i dönemlerde bile, Kürt gerçe¤ini kabul
etmedi. “Türkiye Halklar›” sözüne ›srarla karﬂ›
ç›kt› hep. Demireller bile “Kürt realitesini” kabul ederken, o Türk deyip Kürt demedi.. “Türkiye’de halklar yoktur, Türk halk› vard›r...
Halklara özgürlük diyen bölücülerin burunlar›n› yerlere sürece¤iz” diyen kaba bir ›rkç›yd›.
EMPERYAL‹ZM ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹S‹’ydi. Kah
K›br›s’›n iﬂgalinde ABD’yle, kah AB üyeli¤i
meselesinde Avrupa emperyalizmiyle çeliﬂkiler yaﬂasa da, hiçbir
zaman bir anti-emperyalist olmad›. Emperyalist tekellerin ülkemizdeki sömürüsünden hiç rahats›z olmad› ve buna hiçbir zaman,
hiçbir biçimde karﬂ› ç›kmad›.
Böyle bir politikac›n›n ﬂairli¤inden, kibarl›¤›ndan bahsedilip durulmas›, yeterince naif bir durum, böyle bir siyasi kiﬂili¤in “solcu”
olup olmad›¤›n›n tart›ﬂ›lmas› bile, basbaya¤› bir çarp›kl›kt›r.
Bu siyasi kiﬂilik, 12 Mart’tan önce yap›lan bir TÖS (Türkiye
Ö¤retmenler Sendikas›) kongresinde, “Amerika'n›n yeni orta¤›”, “‹ﬂbirlikçi”, “devrim yobaz›”, “politika hokkabaz›” sözleriyle kovulmuﬂtu. Saflar ç›plak, beyinler berrakt›... Bir ölünün karﬂ›s›nda, bugün yine o ç›plakl›¤›n, berrakl›¤›n ihtiyac›n› duyuyoruz.
Çünkü bulan›kl›k art›kça, sömürü düzeni ömrünü uzat›yor.
Ecevitler’le, Demireller’le, Çillerler’le, Tayyipler’le kitleleri aldat›p,
oyalay›p yönetmeye devam edebiliyor.

maktan, hapishanelerde katliamlar
düzenlemekten, ›rkç›l›k batakl›¤›na
batmaktan al›koymuﬂ mu? Hay›r! O
zaman bunlar›n hiçbir hükmü yoktur... 19 Aral›k sabah› “teröristler
art›k devletle baﬂedilemeyece¤ini
anlam›ﬂ olmal›lar” derken hiç romantik de¤ildi Ecevit.
S›k›yönetimler ilan ederken,
meclisten muhalifleri kovarken,
IMF için TBMM’yi geceyar›lar›na
kadar çal›ﬂt›r›rken de hiç romantik
oldu¤unu sanm›yoruz.
Peki, 20 hapishanedeki silahs›z,
savunmas›z tutsaklar›n üzerine onbinlerce gaz bombas› att›rmak m›
ﬂövalyelikti?

Kan gölünün ortas›nda
siyasete veda!
19-22 Aral›k 2000’deki hapishaneler katliam›, onun iktidar›ndaki
en önemli son icraati oldu. Asl›nda
7
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Ecevit’i yazarken, hiç kimsenin akl›ndan ç›karamayaca¤› bir gerçek
bu. E¤er Ecevit’le ilgili yaz›p da bugerçe¤e de¤inmeyen varsa, bilin ki
unuttu¤undan de¤il, düzeniçi hesaplar yapt›¤›ndan bu gerçe¤e de¤inmemeyi tercih etmektedir.
Bu öyle bir gerçek ki, unutulamaz, es geçilemez, öyle bir gerçek
ki, Ecevit’in baﬂlatt›¤› bu tecrit politikas›, o ölüp gitmesine ra¤men
hâlâ öldürmeye devam ediyor. Ve
iﬂte bu yüzden, biz Ecevit’i ölüp gitmiﬂ olmas›na ra¤men, hep lanetlemeye devam edece¤iz. Halk›n ve tarihin laneti sonsuz, s›n›rs›zd›r. Lanetimiz ancak, adalet yerini bulunca, tüm Ecevitler, yani tüm halk
düﬂmanlar› hesap verince, onlar›n
saltanatlar› y›k›l›p gidince sona erecektir.
Tarih, halk›n› katledenleri ve aldatanlar› unutmaz ve affetmez.

Ecevit Övgülerine ve Aldatmacas›na

Sol’dan Destek
Daha önceki Ecevit de¤erlendirmelerimizde de belirtildi¤i gibi, esas›nda tüm içi boﬂlu¤una, çarp›kl›klar›na ra¤men, burjuvazinin Ecevit’i
övmesinde ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yoktur.
Oligarﬂiye ony›llarca sadakatle büyük hizmetlerde bulunmuﬂtur. Tabii
ki övecekler. Tabii ki, “sol”un Ecevitçilik oldu¤u çarp›tmas›n› sürdürecekler... Fakat bizim için as›l ﬂaﬂ›rt›c› ve üzücü olan, ilerici, demokratik kesimlerin de bu ortama kendilerini kapt›rmalar›, Ecevit gerçe¤ini
tart›ﬂacak siyasi cüreti ve tutarl›l›¤›
gösterememeleridir.
Mesela, D‹SK ad›na Süleyman
Çelebi taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂöyle denildi. “Ecevit... yaﬂam›n›n büyük bölümünü demokrasi, insan haklar› ve eme¤e ay›rm›ﬂ bir insand›”Burjuvazi cephesinden övenler bile asl›nda bu kadar iddial› tan›mlamalar yapm›yor. Yaﬂam›n›n
büyük bölümünü demokrasiye ve
eme¤e ay›rm›ﬂ!!! Tüm halk düﬂmanl›klar›n›, eme¤in aleyhine uygulad›¤› tüm politikalar›, yaﬂam›n›n
o “küçük” bölümünde mi yapt› yani?
Hay›r, D‹SK baﬂkan›na, iﬂçilerin
ç›karlar›n› savunmak konumundaki
birine yak›ﬂan aç›klama bu de¤ildir.
Türk-‹ﬂ’in de “siyasi yaﬂam› boyunca iﬂçi hak ve özgürlükleri için çaba
gösterdi” demesi anlaﬂ›labilir. Ama
D‹SK’in aç›klamas› anlaﬂ›lmaz.
Böyle bir aç›klama karﬂ›s›nda, o
halde Ecevit eme¤i savunmak için
ne yapt› peki sorusu gelir gündeme.
Evet, soruyoruz biz de; Ecevit ne
yapt› emek için?
*
Çelebi’nin b›rakt›¤› yerden ÖDP
Genel Baﬂkan› Hayri Kozano¤lu devam ediyor ve o da ﬂöyle diyor:
"Ecevit 60'l› y›llarda iﬂçi haklar›na
yapt›¤› katk›lar, 12 Mart ve 12 Eylül
darbeleri karﬂ›s›nda demokratik duruﬂu ve siyaseti maddi ç›kar kap›s›

de¤il, özveri f›rsat› olarak gören
tavr› ve ayd›n kiﬂili¤iyle hat›rlanacak."
Yapmay›n, solla, halkla, tarihle
bu kadar pervas›zca alay etmeyin.
Evet, Ecevit’i “ayd›n kiﬂili¤iyle”
anmak, gerçekle alayd›r. Halkla
alayd›r. Ama as›l olarak san›r›z ayd›nlara bir hakarettir.
ÖDP Genel Baﬂkan›, yani iktidara alternatiflik iddias›ndaki bir siyasi partinin baﬂkan›, burjuva bas›ndaki nakaratlarla anlat›yor Ecevit’i.
“‹ﬂçi haklar›na yapt›¤› katk›lardan”
sözediyor. Sonra, 12 Mart, 12 Eylül
karﬂ›s›ndaki “demokratik duruﬂu”nu
övüyor. S›radan insan bu yan›lg›ya
düﬂse, hoﬂgörülebilir. Ama Kozano¤lu, e¤er böyleyse, o Ecevit’in iktidar koltu¤unda oturdu¤u y›llar boyunca, 12 Eylül’e, 12 Eylül’ün yasalar›na, kurumlar›na karﬂ› “demokratik duruﬂ” olarak ne yapt›¤›n› da
aç›klamal› halka. E¤er aç›klayacak
bir ﬂeyi yoksa, bu Ecevit övgüleri
izaha muhtaçt›r. O zaman geriye ﬂu
soru kal›r: “Düzen içine kabul edilme” politikas› m›d›r sizi böyle konuﬂturan?
*
Ece Temelkuran da havaya kendini kapt›ranlardan. Hayata dönüﬂ
operasyonuyla de¤il, Atalan Göllüce toprak direniﬂiyle hat›rlam›ﬂ Ecevit’i... “iyi hat›rlanmay› hak etti¤ine” hükmetmiﬂ. “Bir insan›n iyi taraflar› çoksa, galebe çal›yor kötü
hat›ralar›....” diye yazm›ﬂ. Peki
hangi kantarda tartm›ﬂ iyi ve kötü
yanlar›n›? Bunu belirtmemiﬂ, ama
besbelli ki kulland›¤› kantar bozuk
ya da hileli bir kantar.
*
ÖDP’nin gazetesi Birgün, genel
baﬂkanlar›n› yaln›z b›rakmayan bir
yay›n yapt› Ecevit’in ölümü karﬂ›s›nda. Ecevit’in ölümünü duyuran
haberde kulland›klar› baﬂl›k ve altbaﬂl›klar, tutumlar›n› göstermeye
8
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yetecektir:
“Sosyal demokrasinin öncüsüydü... Ad› Silinmeyecek... K›br›s’ta
da Yas... Karao¤lan küllerinden
do¤du... Sol gö¤sünün altındaki
edebiyat...”
Ne kadar da hayranlarm›ﬂ Ecevit’e. Ki bu hayranl›¤› da daha aç›k
ve veciz bir ﬂekilde Birgün yazar›
Do¤an T›l›ç’›n köﬂesinde okuduk
ayn› gün. T›l›ç, Ecevit ﬂiirleriyle
doldurdu¤u köﬂesinde ﬂunlar› yazm›ﬂt›:
“En anlaﬂamad›¤›m›z günlerde
bile, en küçük bir kuﬂku duymad›k
namuslu duruﬂundan. Hayat› sessiz
ve gösteriﬂsiz ama o denli de vurucu
ve içten bir ﬂiir gibi yaﬂay›ﬂ›na ﬂapka ç›kard›k hep. Onun mütevaz›l›¤›nda bizden bir ﬂeyler bulduk her
zaman, bazen bizim bile beceremedi¤imiz.”
T›l›ç en vurucu ve “Karao¤lan’a
en vurgun cümlesini de yaz›s›n›n
sonuna saklam›ﬂ.
“Teﬂekkürler Karao¤lan, en delikanl› günlerimizde bizim, bu topraklarda umudu büyütenlerden oldu¤un için!”
Birgün yazarlar›, Türkiye siyasi
tarihinin gördü¤ü en pervas›z umut
tacirini, halk›n umutlar›n› katliamlarla, s›k›yönetimlerle bo¤an bir
burjuva politikac›s›n›, “bu topraklarda umudu büyüten biri olarak”
göstererek ne yapt›klar›n san›yorlar
acaba? Bu da bir “politika” m›, yoksa kendini, yerini bilmezlik mi, yoksa cehalet mi, yoksa, saf›n› ﬂaﬂ›rmak
m›? (Do¤an T›l›ç, muhtemeldir ki,
bu kaba Ecevit övgüsünden rahats›z
olan okurlar›n›n eleﬂtirileri sonucu,
“evet hatalar› da vard›” içerikli bir
Ecevit yaz›s› daha yazd›, ama bu
ikinci yaz›, birincideki o çarp›kl›¤›,
saf›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂl›¤› ortadan kald›rm›yor ki!)
*
Sol ne, sa¤ ne, ilericilik, gericilik
nedir, burjuvazi, bunlar› belirsizleﬂtirdi¤i ölçüde hükmünü güçlendiriyor. Ya yukar›daki de¤erlendirmelerin sahipleri, neyi netleﬂtiriyorlar
yazd›klar›yla ve kimin hükmü için
çal›ﬂ›yorlar?

“Kapitalizmin yozlu¤una,
pisliklerine karﬂ› mücadelede
bir yoldaﬂ›m›z› ﬂehit verdik”
Herkes bilsin ki, Birol
Karasu yoldaﬂ›m›z›n hesab›n› soraca¤›z.
Yo z l a ﬂ m a y a
karﬂ› mücadelemiz devam edecek. Yoksul halk›m›z›n yaﬂad›¤› her
yerde bu tür batakl›klar› kurutaca¤›z. Batakl›¤›n halk›m›z› bo¤mas›na, halk›m›z›n de¤erlerini kirletmesine,
evlatlar›n› çürütmesine izin vermeyece¤iz.
Birol Karasu yoldaﬂ›m›z, 1966 ﬁebinkarahisar do¤umludur. Alevi bir ailenin çocu¤udur. Çocuklu¤u ‹stanbul Yedikule’de, gençlik y›llar› ise Küçükçekmece’de geçti. 1988’de devrimcilerle tan›ﬂt› ve o y›ldan
itibaren de hayat›na yeni bir yön verdi.
1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda çeﬂitli kurum ve örgütlülükler içinde yer alarak halk›n›n mücadelesine kat›ld›. Haklar ve Özgürlükler Platformu’nda görevler ald›. Çeﬂitli semtlerin demokratik kitle örgütlerinde yeralarak birikimiyle coﬂkusuyla mücadelesini sürdürdü.
Birol Karasu, burjuva kültürün, yozlaﬂman›n tesir
edemedi¤i yoldaﬂlar›m›zdand›. Onu öne ç›kartan yanlar› fedakâr ve mütevaz› olmas›yd›. Birol, evli ve bir çocuk babas›yd›. Yoksulluk içinde onurlu yaﬂaman›n ve
yoksullu¤u yaratanlara karﬂ› isyan etmenin bir örne¤iydi... ‹ster bir dernekte olsun, ister farkl› bir ortamda, çocuk, yaﬂl› demez herkesle herﬂeyi dostça paylaﬂ›r, hep
iyiyi, güzeli, do¤ruyu anlat›rd›. Kavgas› iyinin, güzelin,
onurlu ve namuslu olan›n egemen olmas› kavgas›yd›.
Bunu istedi¤i için, pisli¤in, yozlu¤un içindeki namussuzlar katletti onu.

Sar›yer’de Birol Karasu adl› devrimcinin katledilmesiyle ilgili olarak Cephe Bas›n Bürosu taraf›ndan 10
Kas›m 2006 tarihli bir aç›klama yap›ld›. 364 No’lu bu
aç›klamada ﬂöyle deniliyordu:
6 Kas›m akﬂam›, Küçükarmutlu’da Fatih Sultan
Mehmet Caddesi Mahallesi Karanfildere Sokak'ta bulunan ve bölgede uyuﬂturucunun, yozlaﬂman›n kaynaklar›ndan biri durumundaki bir markete uyar› amac›yla
giden Cephelilere, Market sahipleri taraf›ndan aç›lan
ateﬂ sonucu, yoldaﬂ›m›z Birol Karasu ﬂehit düﬂtü.
Kardeﬂler Market sahipleri, her türlü ahlaks›zl›¤›
yapan, esrar ve eroin pazarlayan, polise ihbarc›l›k ve iﬂbirlikçilik yapan kiﬂilerdi.
Bu nedenle daha önce de taraf›m›zdan uyar›lm›ﬂlard›. Ancak onlar polisle iﬂbirli¤i içinde pisliklerine devam
ettiler. Polisin yönlendirmesi ve deste¤iyle bulunduklar›
yerde bir yozlaﬂma kayna¤› olmaya devam ettiler.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelemiz yükseldikçe, yayg›nlaﬂt›kça, polisle uyuﬂturucu, fuhuﬂ tacirleri aras›ndaki "iﬂbirli¤i" de daha s›k›laﬂmaktad›r. Kardeﬂler Market
sahiplerine devrimcilere sald›rma cüretini ve "akl›n›"
veren de polisten baﬂkas› de¤ildir.
6 Kas›m günü, bir grup Cepheli, sözkonusu namussuzlar› uyarmak için markete gittiklerinde haz›rl›kl› bir
güruhun silahl› sald›r›s›yla karﬂ› karﬂ›ya kald›lar. Birol
bu sald›r› s›ras›nda vurularak ﬂehit düﬂtü.

Birol Karasu’nun Hesab›n› Soraca¤›z!
Bu sald›r›, Cephe’nin yozlaﬂmaya karﬂ› mücadelesini durduramayacakt›r; tersine bu mücadelenin ne kadar
gerekli, zorunlu oldu¤u, bulundu¤umuz her yerde bu
batakl›klar› kurutman›n kaç›n›lmaz oldu¤u bir kez daha görülmüﬂtür.
Sarıyer Fatih Sultan Mehmet
Mahallesi Karanfildere Sokak'ta
uyuﬂturucu tacirleri taraf›ndan haince katledilen Birol Karasu’nun cenazesi, 7 Kas›m günü ailesi, ‹kitelli
Temel Haklar üyeleri ve TAYAD'l›lar taraf›ndan Adli T›p Kurumu’ndan al›narak ‹kitelli Cem Vakf›'na
getirildi. Temel Haklar önünden de
150 kiﬂilik kitle "Birol Karasu
Ölümsüzdür" pankart›n› açarak ce-

Uyuﬂturucu tüccarlar›, pislik yay›c›lar, hesap verecek!
Yozlu¤a karﬂ› mücadelemiz devam edecek!

mevine do¤ru yürümeye baﬂlad›.
Kitle öfkeli bir ﬂekilde "‹ﬂbirlikçilerden Hesap Sorduk Soraca¤›z,
Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede"
sloganlar›n› atarak katillere lanet
ya¤d›rd›.
Birol Karasu’nun cenazesi o gece morga konularak cenaze töreni 8
Kas›m’da gerçekleﬂtirildi.
8 Kas›m’da sabahtan itibaren
9
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toplanmaya baﬂlayan kitle Birol Karasu'yu cemevinden omuzlarda ç›kard›lar. Cephe bayra¤›na sar›l› tabutunu taﬂ›yan yaklaﬂ›k 300 kiﬂi,
kortejin önünde “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadelede ﬁehit Düﬂtü" pankart›n› açt›lar. Karasu'nun resimlerinin yan›s›ra k›z›lbayraklar›n da taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂ, yaklaﬂ›k bir asat
sürdü. ‹kiltelli’de sokaklar›nda kortejin geçti¤i her yerde, "Titre Oli-

garﬂi Parti Cephe Geliyor, DHKC
SPB Katillerin Peﬂinde, ‹ﬂbirlikçilerden Hesap Sorduk Soraca¤›z, Birol Karasu Ölümsüzdür” sloganlar›
yank›land›. ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i’nin önünde yap›lan sayg›
duruﬂunun ard›ndan, Birol Karasu’
nun çok sevdi¤i “Üç Karanfil” türküsü okundu. Karasu, sohbetlerinde
ﬂehit düﬂtü¤ümde bu türküyü okuyun derdi çünkü. Burada Birol Karasu'nun k›z› da yumru¤unu kald›rarak "babam ölmedi, öldü diyenler
yalan söylüyor!" diye a¤layarak
duygular›n› hayk›rd›.
‹kitelli Temel Haklar Baﬂkan
Yard›mc›s› Mehmet Özdemir törende yapt›¤› konuﬂmada Birol Karasu’nun mücadele hayat›n› ve Temel
Haklar içindeki çal›ﬂmalar›n› anlatarak, Karasu’nun mücadelesinin
yar›m kalmayaca¤›n› vurgulad›.
Fedakârl›¤›n›, yoldaﬂ sevgisini
göstermiﬂti yine ﬂehit düﬂerken. Namussuzlar›n ateﬂ açmas› üzerine
ekibin en önündeki Birol, di¤er arkadaﬂlar› d›ﬂar› ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂ,
onlar› ç›kar›p, en son kendisi ç›karken pompal› tüfekten at›lan bir merminin beline isabet etmesi sonucu
orada ﬂehit düﬂmüﬂtü.
Konuﬂmalardan sonra Birol Karasu, Sanayi Mezarl›¤›'nda bulunan
aile mezarl›¤›na defnedilmek üzere
yola ç›k›ld›. Yoldaﬂlar›, TAYAD'l›lar, Temel Haklar üyeleri mezarl›¤›n
giriﬂinde kortej oluﬂturarak mezara

Ba¤c›lar’da
Sald›r›
Ba¤c›lar’da dergimizin tan›t›m
ve sat›ﬂ›n› yapan 19 okurumuz, polisin sald›r›s›na u¤rad›. 5 Kas›m’da
meydana gelen sald›r›da, Barbaros
Mahallesi’nde dergi da¤›t›m› yapan
okurlar›m›z önce "ne da¤›t›yorsunuz ba¤›rmay›n" sözleriyle taciz
edildiler; ard›ndan dergi da¤›t›m›na
devam eden okurlar›m›z›n önü “Yunus” ad› verilen polislerce kesildi.
Polislerin "megafon kullanamazs›n›z" ve "kimliklerinizi verin" dayatmalar›yla karﬂ›laﬂan okurlar›m›z bu
talebin yasad›ﬂ› oldu¤unu belirterek,

do¤ru sloganlarla yürüyüﬂ yap›ld›. Yozlu¤un
ve pisli¤in hamileri de
oradayd›. Mezarl›¤›n
çevresi 2 panzer, akrepler, 10 otobüs dolusu çevik polisle kuﬂat›lm›ﬂt›
ve bu kadar “resmi” güç
yetmemiﬂ olacak ki, bir
grup da sivil faﬂistleri
toplam›ﬂlard›. Ama bu
gözda¤› törenin ak›ﬂ›n›
de¤iﬂtirmedi.
Mezar baﬂ›nda bir Temel Haklar
üyesi taraf›ndan yap›lan konuﬂmada
da ﬂöyle denildi: "Birol abi, çok mütevazi ve çok sevilen bir abimizdi.
Yozlaﬂmaya karﬂ› vermiﬂ oldu¤u
mücadelede ﬂehit düﬂtü, onu hiç
unutmayaca¤›z. Derne¤imizin ﬂehit
köﬂesi var, burda Mahir, Hüseyin,
Ulaﬂ'›n resimleri var, art›k Birol
abimizin resmi de köﬂemizde olacak
ve mutlak ama mutlak hesab› sorulacak" dedi. Kitle mezarl›ktan ayr›l›rken, geride "Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›n›n, “Bize Ölüm
Yok" marﬂ›n›n yank›s› ve Karasu’nun "Üç Karanfil" türküsünün
ezgisi kalm›ﬂt› geriye...

Birol’un hesab›
sorulacak !
7 Kas›m günü, saat 13.00 s›ralar›nda ‹kitelli Köyiçi’nde polis iﬂbirkimliklerini vermediler.
Kimlik sorma ›srar› sald›r›ya dönüﬂtü. K›sa süre içinde 4-5 ekip otosunun daha gelmesiyle okurlar›m›za
sald›r›ld›. Cop ve gaz kullanarak
okurlar›m›za sald›ran polis, arkadaﬂlar›m›z›n faaliyetini engelledi.
Veli y›ld›r›m, Erhan ﬁimﬂek, Yeliz
Kaya, Berkan Kaya ve ‹dris adl›
okurlar›m›zda ciddi yaralanmalara
yolaçan sald›r›n›n ard›ndan da okurlar›m›z gözalt›na al›nd›lar.
Sald›r› ve gözalt›lar›n ard›ndan
yaz›l› bir aç›klama yapan Ba¤c›lar
Karanfiller Kültür Merkezi sald›r›y›
k›nayarak gözalt›na al›nan çal›ﬂanlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.
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likçisi, MHP'li bir lokanta Cephe taraf›ndan Birol Karasu'nun hesab›n›
sormak için bombaland›.
*
7 Kas›m akﬂam 22.00 s›ralar›nda
da Cepheliler taraf›ndan Okmeydan›’nda bir gösteri yap›ld›. Yollar›n
molotoflarla kesildi¤i gösteri, yaklaﬂ›k 15 dakika sürerken, eylem yerine
"Birol Karasu Ölümsüzdür-Cephe"
imzal› pankart as›l›p havaya 3 el ateﬂ
edilerek sona erdirildi.
*
Yine 7 Kas›m akﬂam›, saat 20.00
s›ralar›nda Esenyurt’ta Cepheliler
bir iﬂbirlikçi taraf›ndan katledilen
Birol Karasu için gösteri yap›ld›.
Esenyurt Meydan'da trafik kesilerek
“Birol Karasu Ölümsüzdür-Cephe"
imzal› pankart b›rak›ld›. "Birol Karasu ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, ‹ﬂbirlikçilerden Hesap Sorduk Soraca¤›z" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylemde, yol yaklaﬂ›k 10 dakika trafi¤e kapal› kald›.
Gözalt›na al›nanlar Kocasinan
Polis Karakolu’na götürüldüler.
Gözalt›ndakiler, akﬂam 22.30 sular›nda serbest b›rak›ld›lar.

Gülsuyu’nda
Yürüyüﬂ Sat›ﬂ›
6 Kas›m günü Kartal Karl›tepe
Mahallesi'nde dergimizin 77. say›s›n›n toplu sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi. 7
okurumuzun yapt›¤› sat›ﬂ ya¤mura
ra¤men devam etti. Ya¤mur alt›nda
umudun sesini halka ulaﬂt›rmaya
çal›ﬂan okurlar›m›z halk›n sahiplenmesiyle karﬂ›laﬂt›. Sat›ﬂ sonunda 37
dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Her Milletvekili Ölümlerden
Art›k Do¤rudan Sorumludur!
TAYAD’l› Aileler 2-3 Kas›m tarihlerinde tecritin kald›r›lmas› talebiyle gittikleri Ankara’da, 50’nin
üzerinde milletvekilinden randevular› olmalar›na karﬂ›n 20 milletvekiliyle görüﬂmelerde bulundular.
Yap›lan görüﬂmelerde tüm milletvekillerine; F Tipi hapishanelerde
uygulanan tecrit politikas› ve sonuçlar›, yaﬂanan hak ihlalleri, tecritin kald›r›lmas›na iliﬂkin mesleki ve
demokratik kurum ve kuruluﬂlar›n
yapt›¤› aç›klamalar ve haz›rlad›klar› raporlar, halen ölüm orucunu sürdüren üç kiﬂinin durumu vb. birçok
noktada bilgi verdiler, haz›rlad›klar›
bir dosyay› sundular.

BM duydu milletvekili
duymam›ﬂ!
Kuﬂkusuz, 7 y›ld›r süren ve 122
insan›n ölümüne yüzlercesinin sakat kalmas›na neden olan bir sorunda böyle kapsaml› bir dosya sunulmas› dahi gerekmiyordu. Çünkü,
adlar› üstünde onlar “milletin vekili” idiler ve ülkede yaﬂananlar› bilmek durumudayd›lar. Buna karﬂ›n
TAYAD’l›lar 7 y›ld›r yapt›klar› gibi
b›k›p usanmadan hep anlatt›lar. Bu
görüﬂme, bu yöndeki faaliyetlerin
sadece biriydi. Çarp›c› olan ﬂuydu
ki, bir avukat›n ölüm orucunda oldu¤unu duymayan kalmamas›na,
Birleﬂmiﬂ Milletler’in dahi bir heyet
göndermiﬂ olmas›na karﬂ›n, milletvekilleri aras›nda ölüm orucunun
sürdü¤ünü bilmeyenler dahi vard›.
Bu durumu sansürle aç›klamak da
olanakl› de¤ildir. Zira, Aﬂc›’n›n ölüme yatmas›ndan belli bir süre sonra
sansür k›smen aﬂ›lm›ﬂt›r. Böylesi
bir durum ancak, burjuva siyasette
yozlaﬂmayla, halka ve halk›n sorunlar›na kay›ts›zl›kla ve “cehaletle”
aç›klanabilir. ‹stisnalar› d›ﬂ›nda milletvekillerinin büyük ço¤unlu¤u,
partisinin kararlar›na el kald›r›p indiren, iﬂ takipçili¤inden baﬂka bir

ﬂeyle ilgisi olmayan unsurlard›r.

“Söz”lerin takipçisi
olaca¤›z
Görüﬂme yap›lan milletvekillerinin geneli, “konunun üzerinde hassasiyetle duracaklar›” ve “bu konuda ilgili makamlar› baﬂta Adalet Bakanl›¤› olmak üzere harekete geçirme noktas›nda ›srarc› olacaklar›”
sözünü verdiler.
Bu “›srar›n” ne anlama geldi¤ini, nas›l bir pratikle alt›n›n doldurulaca¤›n› önümüzdeki günlerde görece¤iz. Ancak aç›k olan ﬂu ki, ne tutsak yak›nlar›n›n ne de ölüm orucunu sürdürenlerin uzun süre bekleme
gibi bir durumu yoktur. Her üç direniﬂçi de ölümün s›n›rda, bir hukukçu, bir ana ve bir tutsak her geçen
saat ölüme bir ad›m daha yaklaﬂ›yorlar.

Tecrit ve 122 insan›n ölümünü ilgilendiren bir sorun
sadece “ilgili” makam›n sorunu olmaktan ç›km›ﬂ, “ülke sorunu” haline gelmiﬂ demektir.
Hiçbir milletvekili topu “ilgili makama” atarak sorumluluktan kurtulamaz. Bu zaten böyleydi, TBMM
koltuklar›nda oturan her milletvekili de her ölümde siciline kay›t düﬂüyordu. Ancak bu görüﬂmelerin ard›ndan art›k do¤rudan sorumluluk
sahibi olacaklard›r.
Bu sorunun çözülmemesi durumunda, Aﬂc›’n›n, Görüro¤lu ve
Saymaz’›n ölümlerinden ve onlar›n
yerini alacak yeni direniﬂçilerin ölüme yatmalar›n›n sorumlulu¤u üzerlerinde olacakt›r. “Bakana iletmek”
ya da “önerge vermek” ile s›n›rl› bir
“hassasiyet” gerçekte hassasiyet de¤il, görev savma olarak kabul edilecektir. Israrc› olmak, iktidar›, Adalet Bakanl›¤›’n› demagojiyle geçiﬂtirmeyece¤i bir noktaya getirebilmektir, sorunu bas›n› ile, meclisi ile
gündeme taﬂ›makt›r.

Görüﬂmeler hakk›nda bilgi verildi
Ankara yürüyüﬂü hakk›nda bir bas›n toplant›s› düzenleyen TAYAD’l›lar ve milletvekilleri ile yap›lan görüﬂmeler hakk›nda bilgi verdiler.
7 Kas›m günü, Behiç Aﬂc›’n›n ölüm orucunu sürdürdü¤ü ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’’nde yap›lan toplant›da, TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, Naime Kara, Ünzile
Aras ve ‹smail Kara, görüﬂmeleri de¤erlendirdiler.
Ünzile Aras’›n okudu¤u aç›klamada, milletvekillerinin sözleri hat›rlat›ld› ve “TAYAD’l› Aileler olarak bize verilen bu sözlerin takipçisi olaca¤›z.
Bizler art›k tecrit sorununun en k›sa zamanda yeni ölümler olmadan çözülmesini istiyoruz.” denildi. “7 y›ld›r çalmad›k kap› gitmedik kiﬂi, kurum,
makam b›rakmad›k” diyen Aras, Avrupa Parlamentosu’nda dahi soru önergesi ile gündeme gelmesine karﬂ›n bu ülkenin meclisinin ve Adalet Bakan›’n›n bu sesi duymamakta ›srar ettiklerini söyledi. Aras ﬂunlar› söyledi:
“Tecrit bir insanl›k suçudur... ‹nsan hak ve özgürlüklerinin önünde engeldir... Baﬂta F Tipi hapishanelerde olmak üzere yaﬂam›n her alan›ndan
sökülüp at›lmal›d›r.
Sonuç olarak, Adalet Bakanl›¤› bu suça ortak olmamal› tecrit sorununu
çözmeli ölümleri durdurmal›d›r. Yeni ölümlerin sorumlusu olmamal›d›r.”
Daha sonra sözalan Naime Kara milletvekillerine verilen dosyan›n içeri¤ini özetledikten sonra, tecrit politikas›nda ›srar eden Adalet Bakan› Cemil Çiçek’i k›nad›klar›n› dile getirdi.
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Onurlu Bir Ayd›n
Gün Gün Ölüyor!

216. Gününde 55 kiloda
Behiç… Avurtlar› çökmüﬂ,
teni sararm›ﬂ. Ve o yoluna yürüyor, her gün biraz daha yaklaﬂ›yor ölüme. Dilimiz söylerken
zorlan›yor, kalemimiz tutukluluk yap›yor ama Behiç gün gün ölüyor.
a¤murlu, so¤uk bir hava... Yavaﬂ yavaﬂ ya¤maya baﬂlayan ya¤mur h›zlan›yor gitgide. O h›zland›kça benim de ad›mlar›m h›zlan›yor. Ya¤murun sesi kulaklar›ma çarp›yor.
Gökyüzü a¤lamakl›, gökyüzü küskün ve öfkeli... Boﬂalt›yor tüm yükünü üstümüze... Erken bast›rd› bu
y›l k›ﬂ. Kas›m h›zl› bir geçiﬂ yapt›
yaﬂam›m›za. Bugün 6 Kas›m… Ülkenin her yerinde gençlik alanlarda
olacak. “YÖK’e Hay›r” diyecek, “F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz” diye
hayk›racak alanlarda, ya¤mur alt›nda. DEV-GENÇ’liler YÖK’ün
önünde hayk›racaklar bu sloganlar›… F Tipi üniversite istemeyen
gençli¤i düﬂünürken F Tipi yaﬂama
hay›r diyerek ölüm orucuna yatan
Av. Behiç Aﬂc›’n›n evine var›yoruz.
Ev sakin. Bahçelievler’den gelen bir genç sohbet ediyor evdekilerle. Gündemde ç›kan haberlerin

Y

as›ld›¤› panoda Sabah Gazetesi’nden Milliyet’e, Zaman’dan Birgün ve Evrensel’e kadar de¤iﬂik gazetelerin küpürleri var. Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in son günlerde
yapt›¤› aç›klamalarla ilgili haberler.
Sansürü k›rman›n hakl› sevinci yaﬂan›yor herkeste. Refakatçilerden
biri büyük gazetelerden birinin muhabirinin “biz ölüm orucuyla ilgili
haberleri hep yapt›k. Önceleri yay›nlan›yordu, sonra yay›nlanmamaya baﬂland›. Haberlerimiz yay›nlanmay›nca biz de zaten yay›nlanm›yor psikolojisine girdik. Ama
ﬂimdi bize ‘gidin’ deniliyor, bu haberlere özellikle gönderilmeye baﬂland›k” dedi¤ini aktar›yor. Özellikle Behiç’le ilgili haberlere...
Sonra Behiç’ten sözediyoruz.
Son birkaç gündür yatakta... Durumu kötüleﬂmiﬂti, ﬂimdi biraz daha
iyi oldu¤unu ö¤reniyoruz. Görmek
istedi¤imizi söylüyoruz, refakatçi
önce ﬂu an dinleniyor diyor. Israr
ediyoruz, tekrar içeri giriyor. Ve
sonra bizi sevindiren haberle geliyor. Hemen içeri giriyoruz, Behiç
odas›nda gazeteleri kar›ﬂt›r›yor. S›cak bir tebessümle karﬂ›l›yor bizi,
elini uzat›yor. Tokalaﬂ›yoruz sararan elleriyle. Bu sar›l›k zay›fl›¤›ndan m›yd›, ölümle yaﬂam aras›ndaki
çizginin azalmas›yla ald›¤› yeni bir
renk mi diye düﬂünüyoruz. Üﬂümedi¤ini söylese de so¤uk geliyor bize
eli... Sar›n›n so¤uk ve cans›z renginden. Bizse s›k›ca giyinmiﬂiz,
grip olmamak için. Biliyoruz ki grip
olanlar› ziyarete alm›yorlar. Bize
bakarak gülümsüyor ve d›ﬂar›s› çok
so¤uk galiba, diyor. Bize d›ﬂar›daki
havay› soruyor.
216 gündür ﬂöyle gönlünce ç›kam›yor d›ﬂar›ya, sokak sokak ad›mlayam›yor yollar›... So¤uk yüzüne
vurmuyor günlerdir.
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Baﬂe¤diremedi Ecevit’in
devleti direnenlere
Gazetelerde Ecevit’in ölümüyle
ilgili haberler var. Behiç gazeteleri
kar›ﬂt›rd›kça ‘Hapishane sorununu
çözmeden IMF program› hayata geçirilemez’ sözleri, 19 Aral›k kanl›
operasyonundan sonraki ‘devletle
baﬂedilemeyece¤ini anlam›ﬂ olmal›lar’ sözleri geliyor akl›m›za. Bu
sözler eﬂli¤inde Behiç’in 216 günlük açl›¤›, eriyen bedeni... 122 insan›n vebaliyle öldü ama baﬂe¤diremedi onun devleti direnenlere. Tutsaklardan bahsediyor bize. Onlardan söz ederken gözleri ›ﬂ›l ›ﬂ›l.
“Müvekkillerim çok sevinmiﬂlerdir” derken yüzü ayd›nlan›yor.
TAYAD’l›lar›n milletvekilleriyle
görüﬂmelerinden, Çiçek’in aç›klamalar›ndan sözederken, ‘sesimizi
ulaﬂt›rd›k’ diyor sevinçle. Hiç kimse
gerçeklerden kaçamaz, kaçamayacak. 7 y›ld›r tecritin üzerini örtmek
için yapmad›klar› kalmad›, denemedikleri yol kalmad›, sald›r›larda pervas›z oldular, tutuklad›lar, tehdit ettiler, tahliye rüﬂvetleri verdiler… Ve
sonunda kabullenip aç›klama yapmak zorunda kald›lar. Çünkü gizlemeye çal›ﬂt›klar› gerçe¤in kendisiydi, yaﬂam›n bir parças›yd›. Behiç’e
Adalet Bakan› Çiçek’in sözlerini
nas›l de¤erlendirdi¤ini sorduk:

“Bakan üzülüyorsa
tecriti kald›rs›n”
“Adalet Bakanl›¤›’n›n yapmas›
gereken bize ölüm orucunu b›rak›n
ça¤r›s› de¤il. Tecriti kald›rmak için
ad›m atmas›d›r. Bize yapt›¤› ça¤r›n›n hiçbir önemi yoktur. E¤er gerçekten bizim için üzülüyorsa acilen
çözüm için ad›m atmal›d›r. Aksi
takdirde timsah gözyaﬂlar› dökme-

sinin hiçbir anlam› yoktur. Tecrit
deyip deyip insanlara ne oldu¤unu
anlatmaya çal›ﬂt›k. Adalet Bakan›
bu aç›klamay› yaparken, daha 30
gün önce tutuklanan müvekkilim
tek baﬂ›na tutuldu¤u için psikolojik
depresyon geçirdi. ﬁimdi Bak›rköy
Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’nde tedavi alt›nda. Tek kalm›ﬂt›.
‹ﬂte tecrit bu. Bu b›rak›n ça¤r›s› bizi
ilgilendiren bir ça¤r› de¤il. Bizi ilgilendiren 1 ay önce tutuklanan müvekkilimizin durumudur. Onu bu
hale tecrit getirmiﬂtir. Ve bu durumun bir aç›klamas›, bir sorumlusu
olmal›. Bizi ilgilendiren budur.”
Böyle cevaplad› Behiç. Sonra
son günlerde de¤iﬂik gazetelerde ç›kan haberlerden konu aç›l›yor. Bu
sorumuzu cevaplarken bir mutluluk
ifadesi yer ediniyor zay›f yüzünde.
Sesi daha da umutlaﬂ›yor:

“Okurlar›n›za daha çok
sorumluluk düﬂüyor”
“Sansürün aﬂ›lmas› önemli bir
ad›m. 7 y›ll›k sürecin kazan›m›d›r
bu. Biz gördük tecritin bir insanl›k
sorunu oldu¤unu, bu görüldü¤ü
oranda da anlaﬂ›ld› ve geniﬂ çevrelere yay›ld›. Sansürü halka ulaﬂarak
y›kt›k. Medyada da son zamanlarda
daha s›k yeral›r oldu. Köﬂe yazarlar› yazd›, haberler yap›ld›. Bu elbette
ciddi bir ad›md›r, bir baﬂar›d›r ama

yeterli de¤il. Yurtd›ﬂ›nda yarat›lan
ilgi güzel. ‹çerdeki insanlar›n sesi
olmay› büyük ölçüde baﬂard›k.
Adalet Bakanl›¤›’na sesimizi ulaﬂt›rd›k, talebimizi ilettik. Bu geldi¤imiz noktada herkese, özellikle derginiz okurlar›na ve tüm sola daha
çok sorumluluk düﬂüyor. Herkes
daha çok çaba harcamal›. Tecriti
kald›rma noktas›nda çok uygun bir
zemindeyiz, bunu kullanmal›y›z.
Peki burjuva medyada bile yer
edinen tecrite solun bak›ﬂ›nda bir
de¤iﬂiklik var m›? Gazetelerinde
“kutu” haberlerden, eylem haberlerinin ötesinde bir geliﬂme var m›?
“Solun durumu özel bir baﬂl›k

Adalet Bakanl›¤›’n›n
yapmas› gereken bize
‘ölüm orucunu b›rak›n’
ça¤r›s› de¤il. Tecriti kald›rmak için ad›m atmas›d›r. E¤er gerçekten bizim
için üzülüyorsa acilen çözüm için ad›m atmal›d›r.
Aksi takdirde timsah
gözyaﬂlar› dökmesinin
hiçbir anlam› yoktur.
alt›nda ele al›nmal›. Anl› ﬂanl› örgütler, devasa faaliyet yürüttüklerini söyleyen örgütler var. Hapishanelerde tutuklu hükümlüsü olan birlikler, platformlar, dernekler var. Fakat
tecrite karﬂ› mücadelede ak›l almaz
bir ﬂekilde sessizler. Yapt›klar› bir
bas›n aç›klamas› ya da bizi ziyaret
etmek. Bundan daha öteye gitmiyorlar. Sadece vicdani anlamda düﬂündü¤ümde bile onlar› anlayam›yorum. Biz ölüme gidiyoruz. Onlar›n tutuklu hükümlüleri için de, adliler, islamc›lar için de direniyor,
ölüyoruz. Solun sadece bas›n aç›klamalar›yla yetinmeleri anlaﬂ›l›r ﬂey
de¤il. Ki yapt›klar› aç›klama say›s›
da öyle. Biz onlar›n ölüm orucu
yapmalar›n› beklemiyoruz. Ama bir
avukat ve 2 çocuklu bir ana ölüme
yaklaﬂ›yorlar. Ve bu çok uygun bir
zemin yaratm›ﬂt›r. Ama onlar bu zeminde bile uzaklar, sessizler. Kör,
13
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dilsiz, sa¤›rlar. Tabi direniﬂ cephesinde siyasi iktidar›n tavr› da önemli. ‹ktidarlar görmeme duymama
tavr› içinde görünseler de durum
öyle de¤il. Geliﬂmeleri soldan daha
çok takip ediyorlar. Solun bizimle
birlikte hareket etmeleri de önemli
de¤il. Önemli olan bir ﬂeyler yapmalar›d›r. Bu kadar sessizli¤i anlayam›yorum.”

Her gün biraz daha
yaklaﬂ›yor ölüme
Zaman›m›z› zorlamak istemiyoruz. O’nun güven veren sesi ve mütevazili¤i ile güzel bir sohbeti bitiriyoruz. Sanki yar›m kalm›ﬂ bir sohbetin doyumsuz tad› kal›yor bizde.
“Selam söyleyin arkadaﬂlara” sözüyle u¤urluyor bizi. Onu görmenin
sevinci yans›yor yüzümüze. Ziyaret
defterine düﬂülen notlara bakarken
birçok kiﬂinin gelip de göremeden
döndü¤ünü görünce kendimizi
ﬂansl› hissediyoruz. Onu öylece bir
deri bir kemik kalm›ﬂ bir halde b›rak›rken içimiz biraz da buruk.
Bu s›cac›k küçük adadan ç›k›p
so¤uk yollara, kalabal›klara kar›ﬂ›yoruz. Ya¤mur h›zl› h›zl› ya¤›yor,
kendi dilince türkü söyler gibi. 216.
gününde 55 kiloda Behiç... Avurtlar› çökmüﬂ, teni sararm›ﬂ. Ve o yoluna yürüyor, her gün biraz daha yaklaﬂ›yor ölüme. Dilimiz söylerken
zorlan›yor, kalemimiz tutukluluk
yap›yor ama Behiç gün gün ölüyor.

olarak cevap veriyor.
“122 ölümü aç›kla”.
Ankara’ya gidecekler
Gülcan ile görüﬂmeyi sab›rs›zl›kla bekliyorlar. Ço¤u s›k s›k gelip görenlerden
ama bu kez heyecanlar›
farkl›. Görmek istiyorlar o
eriyen bedeni. Gidiﬂleri o
bedenin sahibi için çünkü.
Gidiﬂleri yürek uçup gitmeden o kafesten bir ﬂeyler
yapabilmek için.
Nazan bir günlü¤üne
gelmiﬂ. Mersin’de ve çal›ﬂan bir insan. Bir günün
çok az oldu¤u düﬂüncesinin
ezikli¤ini o kadar çok yaﬂ›yor ki. Koﬂullar› uygun olsa buraya
destek
A.G için
gelenleri
bir aydan
önce gönderemeyiz herhalde.
“Onurun ve erdemin tarihinden taraf olmal›yd›m ve onun için buraday›m… Direniﬂ için ise pek bir ﬂey
söylemeye gerek yok. Gereken her
ﬂeyi direniﬂçiler zaten fazlas›yla
söylüyor. Garibime giden nokta ise
7 y›l geçmesine ra¤men ölüm orucu
direniﬂi do¤ru de¤il diyenlerdir. Bu
insanlar›n; bu iradenin ve bu kararl›l›¤›n karﬂ›s›nda söyleyecek baﬂka
sözleri olmad›¤›ndan bu ﬂekilde konuﬂtuklar›n› düﬂünüyorum. Onlara
ça¤r›m, gelin bu insan›n yüzündeki
kararl›l›¤a ve mutlulu¤a tan›kl›k
edin. Belki de ondan sonra fikirlerinizin de¤iﬂebilece¤ine tan›k olabilirsiniz. Tarih tan›kt›r.

Bu ›ﬂ›k
sönmeyecek!
Dünyan›n hiçbir yerine benzemez Çukurova’n›n s›caklar›. Güz
mevsimin henüz yeni oldu¤u ﬂu
günlerde Toroslar ilk kar› alm›ﬂ olacak ki havalar so¤udu. Ama bizim
üﬂümemiz öyle so¤uktan falan de¤il. Üﬂümemiz bir anan›n üﬂümesinden. Onun üﬂümesi ise açl›¤›ndan. Ve bu anan›n açl›¤› tecritten.
Gülcan’›n ﬂen ﬂakrak oldu¤u, direniﬂin ilk dönemlerinde fiziksel
güç gerektiren baz› iﬂlerde hepimizi
alt etti¤i günleri ar›yoruz Adana Direniﬂ Evi’nde.
Haberleri izliyoruz Gülcan ile
beraber. “Allah, kitap, aﬂ, iﬂ, adalet”
diyerek kendinden öncekilerin yapt›¤›n›n ayn›s›n› yapan, köylü Ahmet’i, iﬂçi Ali’yi kand›rarak oyunu
alan AKP’nin ‘adalet’ da¤›tmaktan
sorumlu bakan› konuﬂuyor. Uçan
kuﬂun bile haberdar oldu¤u tecrit
gerçekli¤ini hâlâ gizlemeye çal›ﬂ›yor. Nafile. Asl›nda o da biliyor ne
kadar komik duruma düﬂtü¤ünü.
Kafas›n› yukar› kald›ramamas›n›n
nedeni bu. Gülcan çok k›sa ve net

Direnenler kazanacakt›r.”
Bu sözlerin sahibi Emin Mustafa Do¤ru, Tarsus’tan 10 günlü¤üne
Gülcan’›n açl›¤›na ortak olmak için
gelmiﬂ. K›sa bir süre önce aram›zdan ayr›lan, devrimcilerin dostu
olarak tan›nan bir arkadaﬂ›yla deste¤e geleceklermiﬂ ama arkadaﬂ›n›n
ömrü bu deste¤e yetmemiﬂ. Bu yüzden Mustafa 5 gün kendisi için, 5
14
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gün de dostu için kalacak. ‹nsana
dair güzelliklerin yitmemesi için
ölüme yürüyenlere, insana dair en
büyük erdemleri taﬂ›yanlar can vermeye devam ediyorlar.
Ald›¤›m›z telefonlar›n biri tecritin neden oldu¤u kötü bir haberi veriyor bize. Daha iki ay önce tutsak
edilen genç bir arkadaﬂ, psikolojik
sorunlardan dolay›, büyük ihtimalle
kafas›n› bir yerlere vurmuﬂ ve ﬂu an
ölüm kal›m savaﬂ› veriyor. Beyin
travmas› geçirmiﬂ ve hastanedeymiﬂ. ‹ﬂte analar›n yüre¤i böyle yan›yor ve gözyaﬂlar› böyle dinmiyor.
‹ﬂte Gülcan bunun için ölüm orucunda. Ve o koca pankarttaki o yaz›
boﬂuna yaz›lmad› oraya. ‹nanmayanlar gitsin ve o hastanenin kap›s›nda bekleyen gözü yaﬂl› ana ve
babaya sorsun. ‹nanmayan gelsin ve
Gülcan’a sorsun.
Yüre¤inin bir parças›n› ölüm
orucunda kaybedenlerden daha iyi
kim anlayabilir, kim onlar kadar yanabilir hücre hücre eriyenler için?
Elbette yaﬂayanlar. ‹skenderun’dan
geliyor Seval Arac›. Ölüm orucu
ﬂehidi Yusuf Arac›’n›n amcas›n›n
k›z›. “O’nu son gördü¤ümde hastane odas›nda teller arkas›ndayd›.
Teller aras›ndan iki parma¤›n› uzatt›. Parmaklar›n› s›k›ca tuttum” diyor, o günleri tekrar yaﬂad›¤› bak›ﬂlar›ndan belli olan Seval. Gülcan’a
o kadar s›k› ve uzun sar›lmas› da iki
kiﬂilik, bir de Yusuf için sar›l›yor.
“O kadar da abartmay›n. Do¤a
olaylar›n›n önüne kim geçebilir?
Dünyan›n her yerinde bu tür do¤a
olaylar›nda insanlar ölüyor” diyor
bu ülkenin baﬂbakan›. Sel alm›ﬂ onlarca can›. Yüzlerce ocaktan feryatlar yükselirken baﬂbakan böyle konuﬂuyor. Böyle konuﬂur elbet. Çünkü o sellerde yitip giden, daha yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ bebe onun çocu¤u
de¤il. Daha dün annesinin kollar›nda ›ﬂ›l ›ﬂ›l gözlerle gülerken hayata,
ﬂimdi cans›z yatan bebe onun de¤il.
Gülcan’›n ana yüre¤i bir kez daha
yan›yor. Sellerin ald›¤› canlara yan›yor yüre¤i. Ve öfkesi. ﬁimdi, ﬂu
an da hangi güç durabilir bu öfkenin
karﬂ›s›nda. Hakl›d›r öfkesi Gülcan’›n. Ve yerindedir de. Ve bu öfke

milyonlar›n, milyarlar›nd›r. Çünkü
bugüne kadar sellerde hep o milyonlar›n içindendir ölenler. Ayn›d›r
o sellerde ölenler, sellerin eriﬂemedi¤i yerlerde oturanlar yani yaﬂamaya devam edenler de hep ayn›d›r.
“Baﬂkas›n›n ac›s›n› ac›s› belledi¤inden” yanmakta ﬂimdi Gülcan’›n ana
yüre¤i sellerde yitip gidenlere.
“Konuﬂurken zorlanma.” Gülcan’›n sa¤l›k sorunlar›n› not ald›¤›m›z bölüme bunu da not ediyoruz.
Çok iyi bildi¤i ve anlatt›¤› bir konu
ile ilgili konuﬂurken devam›n› getirememe veya bunda zorlanma. Konuﬂurken zorlanma bu ﬂekilde oluyor. Senin bu saatten sonra konuﬂmana gerek mi var Gülcan? Ve Behiç ve Sevgi. Sizin yerinize bedenleriniz konuﬂuyor. Bu yeter.
Betül ve Müge her zamanki
canl›l›klar› ve güler yüzleriyle dal›yorlar içeri. “Anne hangi odadas›n,
müsait misin?” sorular› peﬂ peﬂe s›ralan›yor. Betül nezle oldu¤u için
sar›lam›yor annesine. Çok a¤›r›na
gidiyor belli ama o da yaﬂ›n›n üstünde bir olgunlukla birçok ﬂeyin
fark›nda. 38 kiloya düﬂen bir bedenin ne kadar hassas oldu¤unu iyi biliyor. Ve ne kadar a¤›r›na gitse de,
içi içini yese de sar›lm›yor annesine
ve öpmeye doyamad›¤›n› bu kez
öpmüyor. Ah... ah! Betül’ün bizden
daha iyi bildi¤i bir ﬂey daha var.
Annesine hiçbir zaman sar›lamama ihtimali. Ve bu ihtimalin gün
geçtikçe, hay›r hay›r art›k saniyeler
geçtikçe daha da artt›¤›. Ah kara

Sevgi’den Gülcan’a...
Sevgili Gülcan merhaba; Yürüyüﬂümüzün coﬂkusuyla seni ve oradaki
canlar› kucakl›yorum.
Nas›ls›n, iyi misin? Resimlerinden iyi görünüyorsun. Elimize geçen
dergi say›lar›nda görebiliyoruz ancak. Ve seni her görüﬂümde s›ms›k›
kucaklamak geçiyor içimden. Peki
ya Betül ve Müge nas›llar? Onlar› da
gelecek kuﬂaklara olan inanç ve
umudumla öpüyorum.
Ben-bizler de iyiyiz. Buralar› tahmin edersin. Her gün doktor geliyor
ve gidiyor. Ne kadar traji’komik bir
durum de¤il mi? Memlekette h›zla
müdahale edilmesi gereken o kadar
çok hasta, kaza vb var ki. ‹nsanlar
paras› yok diye acil servislerin önüne at›l›yorlar. Halka hizmet söz konusu olunca yoklar ama direniﬂ söz
konusu olunca böyle “seferber” olu-

gözlü k›z ve annesi gibi yeﬂil gözlü
k›z; bir bilseniz, bir anlasan›z annenizin fedakârl›¤›n›.
Hastaneden yeni ç›kan ve zar zor
yürüyebilen bir misafirimiz var.
Ameliyat olmuﬂ ve kaç gündür yatt›¤› hastaneden daha birkaç dakika
önce ç›km›ﬂ. A¤r›lar› ve sanc›lar›n›n devam etti¤i yüzünden belli.
Herkesin dedi¤ini o da diyor; “Gülcan’›n kinin yan›nda benimkinin laf› m› olur.” Ve buna inand›¤› için ﬂu
an kendi evinde de¤il, burada.
Aral›ks›z ya¤an ya¤murlardan
sonra güneﬂ iﬂveli bir k›z edas›yla

Hatay’›n ‹skenderun ‹lçesi’nden gelerek destek
veren Seval Arac›, 6 Kas›m günü 5 günlük açl›k grevine baﬂlad›. Arac› önlü¤ünü giyerken, burada bulunmaktan onur duydu¤unu kaydederek, “122 insan›n ﬂehit düﬂtü¤ü ve hâlâ tecritin sürdü¤ü bir dönemde susmak bence bir suçtur” dedi. Yine ‹skenderun’dan gelen Meral Arac› bir
gün ile deste¤ini ifade ederken, 2 Kas›m günü, Tarsus’tan gelen Emin Mustafa Do¤ru 10 günlük açl›k grevine baﬂlad›. Bir
süre önce hayat›n› kaybeden Erdinç Yaﬂot ile birlikte gelmeyi
planlad›klar›n› belirten Do¤ru, “kalbi hep Gülcan Abla ile beraberdi. Ben günlük olarak Halk›n sesi TV’ yi takip etti¤im için
son anlar›na kadar bana hep Gülcan Abla’n›n durumunu sorard›. Ben de onun bu sevgisinden dolay› 5 gün kendim için 5 gün
de Erdinç için toplam 10 gün açl›k grevine girmeye karar verdim” diye konuﬂtu.

Destek açl›k grevleri
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yorlar.
Aç›k görüﬂe ç›kt›k
geçenlerde. Herkesin
disiplin cezas› oldu¤undan sadece Melek ve
ben ç›kt›k. Annem ve
kardeﬂim gelmiﬂti. 2,5
yaﬂ›ndaki bir ye¤enim
var. Annesiyle ve onunla kapal› görüﬂ yapt›k. Melek bir ara ye¤enimle
görüﬂmek isteyince k›yamet koptu.
Baﬂkas›n›n ziyaretçisiyle konuﬂulmazm›ﬂ. Aileler de tecriti ve gardiyanlar›n gerçek yüzünü bir anda görüverdi. Daha böyle pek çok insanl›k d›ﬂ› uygulama aynen sürüyor.
Destans› yürüyüﬂümüzle insana yaraﬂ›r olmayan› reddediyoruz. Ve bir
gün mutlaka biz kazanaca¤›z. S›k›ca
kucaklay›p aln›ndan öpüyorum.
Sevgi ve ba¤l›l›¤›mla...
29 Ekim 2006

Sevgi Saymaz
yüzünü nihayet gösterdi bu sabah.
Gülcan güneﬂin do¤uﬂunu izleyip
ondan sonra yatt›. Güneﬂ gibi ›ﬂ›yan›m›z güneﬂe bak›yor uykusuzluktan k›zarm›ﬂ gözleriyle. El sall›yorlar birbirlerine. Hayat kaynaklar›m›zdan olan güneﬂ biliyor, ayd›nlatma ve ›s›tma iﬂini tek baﬂ›na art›k
yapamayaca¤›n›. Biliyor Gülcans›z,
Behiçsiz ve Sevgisiz ›ﬂ›¤›n›n da ›ﬂ›k
olmayaca¤›n›, ›s›s›n›n beyinlerdeki
ve yüreklerdeki so¤uklu¤a çare olamayaca¤›n›.
Ve bizler bu topraklar›n sahipleri, yüzy›llard›r üzerinde oturanlar›,
en çok biz muhtac›z Gülcanlar’›n
›ﬂ›¤›na. Her geçen gün yaﬂamlar›n›n
biraz daha çekilmez hale getirildi¤i
yoksullar. Tecritle F Tipi hapishanelerden ç›kan tabutlar›m›z›n artt›¤›,
sellerde ölen canlar›m›z›n artt›¤›,
sofralar›m›zdaki kuru bulgur pilav›n›n bile art›k bulunmad›¤›, daha anne diyemeyen bebelere bile i¤rençlikler yapt›ran kafalar› yaratan bu
düzende yaﬂamaya mecbur edilmek
istenen bizler. Gülcanlar’›n yüzündeki ›ﬂ›k en çok bize laz›m. Ve Gülcan’lar›n ›ﬂ›¤›n› söndürmek isteyen
tecrit hepimizin sorunu. Karanl›kta
yaﬂayamam diyen herkes. Ayd›nl›¤›
ne kadar istiyorsunuz?

Devrimci Gençli¤i Sindiremediler

Gençlik YÖK’e Karﬂ›
Yine Alanlardayd›
y›l önce 6 Kas›m tarihinde üniversite gençli¤ini zaptu rap alt›na
almak amac› ile kurulan Yüksek
Ö¤renim Kurulu (YÖK), kuruluﬂ
günü olan 6 Kas›m Pazartesi günü
birçok kentte, üniversite kampüslerinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
Bu protestolardan en anlaml›s›
ise, YÖK’ün önünde, YÖK’ün gerçe¤inin, gençli¤in taleplerinin hayk›r›ld›¤› eylem oldu. Çeﬂitli kentlerden Ankara’ya gelen Gençlik Federasyonu üyesi ö¤renciler, YÖK binas› önünde, tek tip insan isteyen
YÖK’ün dayatmalar›na boyun e¤meyeceklerini hayk›rd›lar.

25

Gençlik YÖK önünde
Sabah saatlerinden itibaren Ankara’ya gelen ö¤renciler, saat
10.00’dan itibaren, “Gençlik Federasyonu” yaz›l› pankart›n arkas›nda
Toros Sokak’tan yürüyüﬂe geçtiler.
“Soruﬂturmalara Son”, “YÖK
Tek Tip ‹nsan ‹stiyor. YÖK’e Ha-

y›r” yaz›l› pankartlar taﬂ›yan ve
üzerlerinde “YÖK’e Hay›r” yaz›l›
önlükler giyen Gençlik Federasyonu üyeleri, Dev-Genç logolu flamalar› ve sloganlar›yla Abdi ‹pekçi’ye
kadar yürüdüler.
“YÖK’e Hay›r, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Halk ‹çin Bilim Halk
‹çin E¤itim” yaz›l› dövizler de taﬂ›yan ö¤renciler burada, Büyük Direniﬂ’in senelerdir d›ﬂar›daki sesi olan
TAYAD’l› Aileler’i selamlad›lar.
Ülkenin bütün sorunlar›n› kendi sorunlar› olarak gören devrimci gençlik parka, “Yaﬂas›n Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” sloganlar›yla girdiler.
TAYAD’l›lar da gençleri sloganlar›
ve alk›ﬂlarla karﬂ›lad›lar.
Ö¤renciler ö¤le saatlerinde ise,
otobüslerle Bilkent’te bulunan
YÖK binas› önüne hareket ettiler.
YÖK binas›na yak›n bir yerde otobüslerden inen ö¤renciler, sloganlarla YÖK önüne kadar yürüdüler.

YÖK Kapat›lmal›d›r
Burada bir heyet YÖK
baﬂkan›
ile görüﬂmeye girerken,
ö¤renciler
d›ﬂar›da
halaylar
çekerek,
marﬂlar
söyleyerek beklemeye baﬂlad›lar. Bu
bekleyiﬂ
s›ras›nda
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Isparta Gençlik Derne¤i üyesi Ayﬂe
Nazl› Kaytan’›n babas› oldu¤unu
söyleyen bir kiﬂi, bas›n› gördü¤ünde “bunlar benim k›zlar›m› kaç›rd›lar. K›zlar›m›n ikisi de burada zorla
tutuyorlar. Nerde benim askerim,
devletim” diye ba¤›rmaya baﬂlad›.
Bunun üzerine bas›na bir aç›klama
yapan Nazl› Kaytan, eyleme kendi
iradesiyle kat›ld›¤›n›n alt›n› çizerek,
“Buraya YÖK’ü protesto etmek,
halk için bilim halk için e¤itim istemek için geldim. YÖK’ün uygulad›¤› politikalar beni de ilgilendiriyor.” dedi.
Bu k›sa aç›klaman›n ard›ndan
Federasyon ad›na Elif Kaya bir
aç›klama yapt›. Kaya, YÖK’ün y›llard›r uygulad›¤› politikalarla tam
anlam›yla kay›p bir gençlik yaratmaya çal›ﬂt›¤›n› kaydederek, ﬂunlar› söyledi:
“Herkesi dökmeye çal›ﬂt›¤› tek
tip insan kal›b› bencil, yoz, ç›karc›,
bir insan kal›b›d›r. Bugün üniversitelerimizde; paral› e¤itim gün geçtikçe e¤itimin as›l karakteri halini
al›yor, harçlar›n oran› artt›r›l›yor,
yetkin mühendislikten avukatl›k ya-

sas›na gençli¤in gelece¤ini tahakküm alt›na alan bir y›¤›n yasa ç›kar›l›yor. Ülkemiz gün be gün ABD ve
AB emperyalistlerine pazarlan›yor.
Halklar›m›z gün geçtikçe yoksullaﬂt›r›l›yor.
YÖK KAPATILMALIDIR diyoruz. Çünkü sorunlar›n kayna¤›
YÖK’ün faﬂist zihniyetidir. YÖK’ün
yaratt›¤› tahribatlar, soruﬂturmalar,
cezalar geri çekilmelidir. E¤itim paras›z olmal›d›r.”

YÖK’ten Hesap Soruldu
D›ﬂar›da halaylarla bekleyiﬂ sürerken, bir saatlik görüﬂmenin ard›ndan ç›kan heyet ad›na Gülﬂah
Mersin, YÖK Baﬂkan› Erdo¤an Teziç ile yapt›klar› görüﬂme hakk›nda
bilgi verdi. Bu görüﬂme “YÖK’ü
meﬂru gördü¤ümüzü göstermez.”
diyen Mersin, soruﬂturmalar› yüzüne vurduklar›n›, Teziç’in ise, adeta
kendileri sorumlu de¤ilmiﬂ, soruﬂturmalar› açanlar› kendileri atam›yormuﬂ gibi davrand›¤›n› aktard›.
YÖK’ün çözüm kurumu olmad›¤›n› çok iyi bildiklerini ifade eden
Mersin’in konuﬂmas›n›n ard›ndan,
ö¤renciler otobüslerle Abdi ‹pekçi
Park›’na hareket ettiler ve oradan da
Yüksel Caddesi’ne gelerek bir aç›klama yapt›lar.

Biz Dev-Genç’in militan
ruhundan gücümüzü al›yoruz
Cadde giriﬂinden sloganlarla ‹nsan Haklar› Heykeli önüne yürüyen
federasyon üyeleri ad›na Hasibe
Çoban, “Dün K›z›lay’da haklar›m›z› kazanmak için direniyorduk. Bugün Erdo¤an Teziç’in uygulad›klar›
politikalar› yüzüne çarpt›k. Bizler
demokratik üniversite mücadelesi
veriyoruz. Biz y›lmayaca¤›z, biz
Mahirler’den, Denizler’den, DevGenç’in militan ruhundan gücümüzü al›yoruz. Biz hakl›y›z ve kazanaca¤›z” diye konuﬂtu.
“Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ; YÖK’e, Tecrite, ‹ﬂgale Son; Polis-‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son;
Ne AKP Ne YÖK Demokratik Üniversite; Gözalt›lar, Soruﬂturmalar,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz; Ö¤renci-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan eylem alk›ﬂlarla sona erdi.

“YÖK’e Hay›r” Slogan›
Her Yerde Yank›land›
YÖK’ün kuruluﬂ y›ldönümünde
‹stanbul’dan Uﬂak’a birçok kentte
de protesto eylemleri düzenlendi.
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen eyleme jandarma müdahale ederken, tüm eylemlerin ortak slogan› “YÖK’e hay›r” oldu.
ESK‹ﬁEH‹R’de eylem ve etkinlikler günler öncesinde baﬂlad›.
3 Kas›m’da yap›lacak protesto eylemine ça¤r› için, iki gün önce Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü’nde bildiri da¤›tmak isteyen
ö¤rencilere polis sald›rd›. Aralar›nda Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de
oldu¤u alt› ö¤renci pervas›zca dövülerek gözalt›na al›nd›.
Ancak gençlik, polis terörüne
boyun e¤medi. Ö¤renciler adliye
önünde toplanarak arkadaﬂlar›na sahiplenirken, burada yapt›klar› aç›klama ile hem gözalt›lar› hem de
YÖK’ü protesto ettiler. Ö¤renciler
ertesi günü hastaneden serbest b›rak›l›rken, sald›r› Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerinde okuyan devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan düzenlenen eylemle bir kez daha protesto edildi.
3 Kas›m’da ö¤renciler Anadolu
Üniversitesi içersinde biraraya gelerek,
''Emperyalizmin
Askeri
YÖK’ün Kölesi Olmayaca¤›z'' slogan›yla etkinlik düzenlediler. Tiyatro gösterimi ile YÖK’ün bask›c› niteli¤ini anlatan, ﬂiirler okuyan türküler söyleyen ö¤renciler daha sonra Rektörlük önüne yürüdüler.
''YÖK'e Hay›r, F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, YÖK Postalla Geldi ‹syanla Gidecek, Katil Polis Üniversiteden Defol'' sloganlar›yla yürüyen ö¤renciler burada yapt›klar›
aç›klamada da polis-idare iﬂbirli¤ine dikkat çektiler.
4 Kas›m’da ise, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri, Adalar Migros
önünde 'YÖK'e Hay›r’ pankart› ile
17
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YÖK önündeki eyleme kat›lmak için
‹stanbul’dan gelen Federasyon üyeleri,
bir gün önce Galatasaray Lisesi önünde
toplanarak burada bir aç›klama yapt›lar
ve sloganlarla YÖK’ü protesto ettiler.
‹stiklal Caddesi üzerinde sloganlarla
yürüyen ö¤renciler, aç›klama sonras›nda
ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in coﬂkulu
marﬂ› “Gündo¤du Marﬂ›”n› söyleyerek
TRT önünde halaylar çekerek Ankara’ya
hareket ettiler. Kendini Beyo¤lu Emniyet Müdürü olarak tan›tan polis ﬂefinin
talimatlar› ile hareket eden polis, ö¤rencileri yürütmemek için engeller ç›kar›p
keyfi dayatmalarda bulunurken, “ba¤›ms›zl›k için al kanlara boyand›k” dizelerinin yerald›¤› marﬂ söylenirken polis ﬂefinin marﬂ› kesmek için gösterdi¤i gayret
dikkat çekti. Ö¤rencilerin önüne barikat
kuran polis, gençli¤in oturma eylemine
geçme uyar›s› karﬂ›s›nda barikat› açmak
durumunda kald›. Federasyon üyeleri,
“pankart açmay›n, slogan atmay›n, marﬂ
söylemeyin...” gibi keyfi dayatmalar karﬂ›s›nda kararl›l›¤›n› sürdürerek program›n› uygulad›.
ANKARA Gençlik Derne¤i üyeleri
ise, 4 Kas›m’da Yüksel Caddesi’nde bildiriler da¤›tarak YÖK protestosuna ça¤r›da bulundular.
yapt›klar› aç›klamada, 6 Kas›m eylemine ça¤r›da bulundular.
ADANA’da 5 Kas›m günü, E¤itim-Sen önünde toplanan yüzlerce
kiﬂi YÖK Kald›r›ls›n sloganlar›n›
hayk›rd›. Gençlik Derne¤i’nin de
yerald›¤› ‘YÖK ve Emperyalist ‹ﬂgal Karﬂ›t› Ö¤renci Platformu’nun
“Paras›z Bilimsel Demokratik Anadilde E¤itim ‹stiyoruz, YÖK’e ve
Emperyalist ‹ﬂgale Hay›r” pankartlar› ile kat›ld›¤› eylemde HÖC ve
çeﬂitli demokratik kitle örgütleri de
yerlerini al›rken, yürüyüﬂün ard›ndan U¤ur Mumcu Meydan›‘nda ilk

konuﬂmay›, E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Güven Bo¤a yapt›. “Üniversitelerimizin, üniversite çal›ﬂanlar›n›n ciddi
sorunlar› bulunmaktad›r.”
diyen Bo¤a’n›n ard›ndan Çukurova Ö¤retim Elemanlar›
Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr.
Nazire Akbulut ile YÖK ve
Emperyalist ‹ﬂgal Karﬂ›t›
Ö¤renci Platformu ad›na Erdal Yenel birer konuﬂma yapt›lar. 250 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, bilimsel, demokratik üniversite talebinden vazgeçilmeyece¤inin alt› çizildi.
‹STANBUL’da 4 Kas›m günü
Kad›köy Meydan›’nda çeﬂitli ö¤renci gruplar› taraf›ndan bir mitingle YÖK protesto edilirken, 6 Kas›mda ise Beyaz›t Meydan›’na eylemler düzenlendi. ‹lk eylem, Yurtsever Cepheli ö¤renciler taraf›ndan
“Ö¤renciyi De¤il ‹sraili Soruﬂtur”
sloganlar› ile yap›ld›. Ard›ndan Özgür-Der üyeleri “Aciz Hükümete,
K›ﬂla Tipi E¤itime, Darbeci Paﬂalara, YÖK Saltanat›na Hay›r” pankart› ile YÖK’ün kald›r›lmas›n› istediler. Daha sonra meydana gelen E¤itim-Sen 6 No’lu ﬁube üyeleri de
YÖK’e hay›r dedi. Son eylem ise,
çeﬂitli gençlik örgütlerinin kat›ld›¤›
“üniversite ö¤rencileri” imzas› ile
yap›lan eylemdi. “YÖK Polis Medya Bu Abluka Da¤›t›lacak” sloganlar› ile toplanmaya baﬂlayan ö¤renciler di¤er üniversitelerden gelen
ö¤rencilerle birlikte Beyaz›t Meydan›’na gelerek YÖK’e karﬂ› seslerini yükselttiler.
ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Ö¤renci Evi önünde 6 Kas›m
günü bir bas›n aç›klamas› düzenlendi. 70 ö¤rencinin kat›ld›¤› eylemde
“Bilimsel, Demokratik, Eﬂit, Anadilde, E¤itim ‹çin YÖK’e Hay›r”
pankart› aç›ld›. Aralar›nda Antalya
Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de
yerald›¤›, Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri imzas›yla yap›lan aç›klamada, soruﬂturma terörüne dikkat
çekildi. Gençli¤in bu bask›lara teslim olmayaca¤›, YÖK ve YÖK gericili¤i ortadan kald›r›l›ncaya kadar
mücadeleye devam edece¤i vurguland›. E¤itim- Sen’li ö¤retim ele-

manlar›n›n da destek verdi¤i eylem
sloganlarla sona erdi.
UﬁAK gençli¤i de 5 Kas›m’da
düzenledikleri eylemle ‘YÖK’e hay›r’ dediler. EMEP il binas› önünde
toplanarak sloganlarla Tirito¤lu
Park›'na
yürüyen
ö¤renciler,
YÖK’ü temsil eden bir tabut taﬂ›d›lar. Uﬂak Gençlik Derne¤i'nin de
bulundu¤u Üniversite Ö¤rencileri,
meydanda ilk olarak, halk›n tüm kesimlerine yönelik bask›lar› ve buna
karﬂ› halk›n örgütlü gücünü anlatan
bir tiyatro oyunu sergilediler. Oyunun ard›ndan aç›klamay› okuyan
Rahmi Peker, YÖK’ün gençli¤i teslim almak için kuruldu¤unu hat›rlatarak, bunun için kimi zaman faﬂist
terörün, kimi zaman soruﬂturmalar›n devreye sokuldu¤unu kaydetti.
Mücadele ça¤r›s› yap›lan aç›klaman›n ard›ndan “Yaﬂas›n Paras›z Bilimsel Demokratik E¤itim Mücadelemiz, Soruﬂturmalar Geri Çekilsin,
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.
ERZ‹NCAN’da 1 Kas›m günü
E¤itim-Sen binas›nda YÖK konulu
bir panel düzenlendi. Erzincan
Gençlik Derne¤i, YDG, DGH, ESP,
YÖGEH-DTP'nin birlikte düzenledi¤i panele 75 kiﬂi kat›l›rken, YÖK
tarihi ve nas›l bir üniversite ve e¤itim istiyoruz konular› ele al›nd›.
MALATYA’da 6 Kas›m günü
Soykan Park›’nda Temel Haklar
Gençlik Komisyonu, SGDF, YDG
ve DHP’nin düzenledi¤i bir eylemle YÖK protesto edildi. ‘YÖK’e
Hay›r, Paras›z, Bilimsel, Anadilde
E¤itim ‹stiyoruz’ pankart›n aç›ld›¤›
eylemde konuﬂan Nurcan Hanbayat
“YÖK 12 Eylüldür, YÖK sömürü ve
zulümdür, YÖK eﬂitsizlik ve adaletsizliktir, YÖK ö¤rencinin söz ve ka18
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rar hakk›n›n gasb›d›r” dedi.
KARS’ta, 6 Kas›m’da
YÖK önünde yap›lacak eyleme ça¤r›da bulunan Gençlik Federasyonu üyeleri, "F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz,
Polis ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son"
dövizleri
taﬂ›d›lar.
2
Kas›m’da Faik Bey Caddesi’nde düzenlenen eylemde,
YÖK’e karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›.
KOCAEL‹’nde Gençlik Federasyonu üyeleri, Kocaeli Üniversitesi An›tpark Yerleﬂkesi önünde yapt›klar› eylemle, gençleri 6 Kas›m’da
YÖK binas› önünde yap›lacak eyleme ça¤›rd›lar. Yürüyüﬂün ard›ndan
yap›lan aç›klamada konuﬂan Kocaeli Gençlik Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Özgür Aﬂan, YÖK'ün 12 Eylül
askeri darbesiyle "halk› dize getirmek" amac›yla kurmuﬂ oldu¤u kurumlardan bir tanesi oldu¤u ve üniversite gençli¤ini hedef ald›¤›n›
söyledi. Demokrat, ilerici gençli¤e
yönelik soruﬂturma terörünü hat›rlatan Aﬂan, Gençlik Federasyonu'nun
YÖK’e karﬂ› mücadelesinin tüm
bask›lara, soruﬂturmalara karﬂ›n sürece¤ini ifade etti.
Eylemde s›k s›k "F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz", “YÖK' e Hay›r!"
“Tek Tip Ö¤renci Modeline Hay›r!"
sloganlar› at›ld›.
ARTV‹N’de 6 Kas›m günü Otopark karﬂ›s›nda düzenlenen eylemde, “YÖK'e Hay›r” pankart› aç›ld›.
ÖDP ve Ö¤renci Kolektifi’nin düzenledi¤i eyleme, HÖC, Tar›m Orkam-Sen ve E¤itim-Sen de destek
verdi.
*
25 y›ld›r ö¤renci gençli¤i zapturapt alt›na alan, apolitikleﬂtiren,
devrimci demokrat gençli¤i teslim
almaya çal›ﬂan YÖK’e karﬂ› yükselen sesler; soruﬂturma terörünün
gençli¤i teslim alamayaca¤›n› birkez daha göstermiﬂtir.
En s›radan bas›n aç›klamas›n›n
a¤›r ﬂekilde cezalar›n ya¤d›r›lmas›na gerekçe yap›ld›¤› bir ortamda ülkenin birçok kentinde eylemdeydi
gençlerimiz.

S öz g ençlikte:
6
Kas›m
YÖK'ün kuruluﬂunun 25.
y›l›yd›. 25 y›ld›r tüm gençli¤in
üzerine
adeta karabasan gibi çöken YÖK 12 Eylül faﬂizminin ürünüydü. Darbe ile amaçlanan, tüm muhalifleri, devrimcileri, halk›, iﬂçi ve emekçileri sindirmekti. Gençli¤i teslim almak içinse YÖK kuruldu. ‹stenen, sistemin
istedi¤i gibi düﬂünen, yaﬂayan bir
gençlikti. Faﬂizm toplumun en dinamik, ayd›n unsurlar›n› teslim almaya özel bir önem verdi. Çünkü,
gençlik kendi alan› ile s›n›rl› olmayan bir etkiye sahipti, halk›n di¤er
kesimlerini etkiliyor, örgütlenmesinde yeral›yordu. Bundan dolay›
gençlik bask›n›n yan›s›ra apolitikleﬂtirme politikalar› ile daha yo¤un karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Yozlaﬂt›rma, bask› ve ﬂiddet alt›nda tutma sürekli oldu. Ancak
sürekli olan bir baﬂka ﬂey de, bunlara karﬂ› direnenlerin olmas›yd›.
25 y›ld›r YÖK’ün en baﬂta sindirmeye, teslim almaya çal›ﬂt›¤› vatansever devrimci gençlik direnmeye, YÖK'ü teﬂhir etmeye,
YÖK'ün kald›r›lmas› için mücadeleye devam etti.
Mahirler’den, DEV-GENÇ'ten
devrald›¤›m›z misyonla ‘YÖK'e hay›r’ demeye devam ediyoruz.
Bu y›l YÖK'ün 25. y›l›nda Genç-

lik Federasyonu olarak YÖK'ün
önündeydik.
Soruﬂturmalara,
YÖK'ün yaratmak
istedi¤i Tek Tip ‹nsan modeline karﬂ›,
halk için bilim, halk
için e¤itim ve demokratik halk üniversitesi talebimizi
hayk›rmak için oradayd›k. Elbette
ki çözüm YÖK'te de¤ildir. Çünkü
YÖK kendisi baﬂtan aya¤a sorun
olan ve sorundan baﬂka bir ﬂey
üretmeyen bir sistemin temelidir.
Bu nedenle çözüm olamaz. YÖK
ile daha önce de görüﬂtük ve her
seferinde kendisini tekrar eden diyaloglarla karﬂ›laﬂt›k.
YÖK Baﬂkan› Erdo¤an TEZ‹Ç ile
görüﬂtük bu kez. Yaﬂad›¤›m›z bask›lar›n, soruﬂturma terörünün sorumlusu olduklar›n›, yaratmaya
çal›ﬂt›klar› yozlaﬂm›ﬂ, kendi sorunlar›na dahi sahip ç›kmaktan aciz
bireyler olmay› kabul etmeyece¤imizi, bunun karﬂ›s›nda da her zaman duraca¤›m›z› söyledik. Teziç
yalanla, dolanla bütün bu sorumluluktan kaçmak zorunda kald›.
ﬁaﬂ›rmad›k. Çünkü aç›ktan savunabilecekleri hiçbir ﬂeyleri yoktu.
Ama bizim savundu¤umuz, savunmaya da her türlü bedellere,
bask›lara ra¤men devam edece¤imiz nedenlerimiz vard›. YÖK’ün
kap›s›n› “çözüm” için de¤il, çözüm
olmad›¤›n› bir kez de 6 Kas›m günü yüzlerine vurmak için çald›k.
YÖK çözüm de¤il sorun üreten
bir kurum. 25 y›ld›r ö¤rencilik

Sistem çözüm
üretemez

Gazi Üniversitesi’nde Faﬂist Sald›r›
3 Kas›m Cuma günü Gazi Üniversitesi’nde faﬂistler, devrimci demokrat ö¤rencilere sald›rd›.
Ald›¤›m›z bilgiye göre olay ﬂöyle geliﬂti: “Reis” denilen kiﬂi yan›nda 7-8 kiﬂilik bir güruhla birlikte iki
ö¤renciye sald›rd›. Olay› gören devrimci-demokrat ö¤rencilerden Aslan Oktay ve Abdullah Demir, sald›r›n›n oldu¤u yere geldiklerinde, faﬂistler onlara da sald›rd›. Ö¤rencilerin tepeden t›rna¤a aranarak girdi¤i
okula her türlü silah› polis gözeti-

minde sokan faﬂistler, susturucu tak›lm›ﬂ silahla ö¤rencilere ateﬂ açt›lar. Aslan Oktay aya¤›ndan ald›¤› üç
kurﬂunla yaralan›rken, Abdullah
Demir’in ise darbelerden burnu k›r›ld› ve çeﬂitli yerlerinde yaraland›.
Olaya tan›k olan ö¤renciler, ilk
sald›r›n›n 'top sakal' ve 'uzun saç'
gerekçesiyle yap›ld›¤›n› belirtirken,
sald›r›n›n okulun güvenlik görevlilerinin gözleri önünde yaﬂand›¤›n›
anlatt›lar. Yaral› ö¤renciler tedavi
alt›na al›n›rken, faﬂistler ise gözalt›19
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haklar›m›z› gasp ediyor. Ancak bize dayat›lan bütün bu engellere,
yasaklara ra¤men, vatansever
devrimci gençlik olarak boyun e¤medik, direndik.
Liseli, üniversiteli ö¤renci
arkadaﬂlar;
YÖK bizleri tek tip insan haline
getirmeye çal›ﬂ›yor, düﬂünmeyin,
üretmeyin, sorgulamay›n, bizim
verdiklerimizle yetinin diyor. Susun, duymay›n, görmeyin diyor.
Hay›r susmayaca¤›z, duyaca¤›z,
görece¤iz, YÖK’e ve dayatmalar›na her koﬂulda ‘hay›r’ diyece¤iz.
YÖK ve sistemin bütün bask›lar›, yapt›r›mlar› baﬂta devrimci
gençlik olmak üzere tüm gençli¤i
hedef al›r. Sorunlar›n hep var olaca¤›n› ve ﬂükretmemizi ister. Kaderimiz de¤ildir ve ﬂükretmekten
baﬂka yapabilece¤imiz pek çok
ﬂey vard›r. Çözüm; ne YÖK'te ne
AKP'de ne de düzenin herhangi
bir kurumundad›r. Bu sistem ve
kurumlar› sorunlar›m›za çözüm
üretmez. Sorunu yaratan onlard›r,
çözümü biz mücadele ederek getirebiliriz. Demokratik bir e¤itim
hakk›m›zd›r, bunun için mücadele
etmeliyiz.
Gençlik Federasyonu olarak
tüm arkadaﬂlar›m›z› çözüm için
biraraya gelmeye, bizlere dayat›lan kimliksizleﬂtirme, kiﬂiliksizleﬂtirme politikalar›na karﬂ› mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu
na al›nmadan okuldan ayr›ld›lar.
Faﬂist sald›r›, ayn› gün akﬂam
Yüksel Caddesi’nde protesto edildi.
Yaklaﬂ›k 150 ö¤rencinin kat›ld›¤›
aç›klamada, bu tür faﬂist sald›r›lar›n
s›kça yaﬂand›¤›n›n alt› çizilerek,
“Okul idaresi olay› sadece seyrediyor. Bu sald›ralar bizleri y›ld›ramayacak.”
denildi.
Eylemde, “Gazi
Faﬂizme Mezar Olacak”
sloganlar› at›ld›.

FKF’den...

...Gençlik Federasyonu’na

Gençli¤in
MERKEZ‹
Örgütlenmeleri
1980’lerin ikinci yar›s›nda üniversitelerin havas› de¤iﬂiyordu art›k. Arka arkaya dernekler kuruluyor, Ankara Hukuk’ta Fuat Erdo¤anlar’›n inisiyatifiyle örgütlenmeye do¤ru at›lan o cüretli ad›m, ço¤al›p, yayg›nlaﬂ›yordu... Bu geliﬂme, bir yandan rektörlüklerin engellemeleri ve polisin bask›lar›na ve
ayn› zamanda TKP çizgisindeki Yar›nc›lar’›n icazetçi yaklaﬂ›mlar›na
ra¤men sa¤lan›yordu. Devrimci
Gençlik bu dönemde tüm enerjisini
derneklerin kurulması ve yaygınlaﬂtırılmasında toplam›ﬂt›.
Ö¤renci Dernekleri’nin bu ﬂekilde yayg›nlaﬂmas›, hem 12 Eylül’ün,
hem de YÖK’ün baﬂar›s›zl›¤› say›l›rd› bir yerde. Fakat oligarﬂi bu baﬂar›s›zl›¤› kabul edecek de¤ildi. Ö¤renci derneklerine karﬂ› adeta bir
psikolojik savaﬂ sald›r›s› baﬂlat›ld›.
Gençlik, “12 Eylül öncesine dönme” fobisiyle, “örgüt fobisi”yle
mücadeleden uzak tutulmaya çal›ﬂ›l›yordu. Derneklerin kitleselleﬂmesinin önüne geçmek için, “Sizi 12
Eylül öncesine götürmek isteyen örgüt militanlarına kanmayın” propagandalar› yap›l›yor, “derneklerin
arkasında DEV-SOL'cular var” deniliyordu.
Tabii sald›r› salt “psikolojik” de¤ildi: '85 ﬁubat'ında üniversite kapılarına okullardan atılanların listeleri
asıldı. Final puanı, vize barajı, devamsızlık gibi nedenlerle tam 5 bin
ö¤renci okuldan atılm›ﬂtı.
Gençli¤in örgütlenmesine, kendisine çizilen s›n›rlar› aﬂmas›na karﬂı geliﬂtirilen bir tavırdı bu. Üstelik
5 bin kiﬂilik bu liste sadece bir sömestreyi kapsıyordu. Saldırı süre-

cek; sald›r›n›n sürmesi
ise, “nas›l cevap verilece¤i” noktas›nda gençlik
içinde yeni ayr›ﬂmalar›n
da kayna¤› olacakt›.

Revizyonizmin ç›k›ﬂ›

Cuntan›n ard›ndan ortal›kta gözükmeyen kimileri yavaﬂ yavaﬂ ortaya
ç›k›yordu. Bunlardan biri
k›sa süre sonra TBKP’yi
kuracak olan T‹P-TKP
revizyonizmiydi. Bu çevre Yarın
ad›yla gençli¤e hitap eden bir kültür
sanat dergisi ç›karmaya baﬂlam›ﬂt›.
7. Bölüm:

gençli¤i 12 Eylül döneminden ç›karamayaca¤› aç›kt›. Gençlik büyük
ölçüde DEV-GENÇ’in etraf›nda
topland›.
Revizyonist-reformist çizgi ile
devrimci çizgi arasındaki fark meﬂruluk ve mücadele anlayıﬂlarındaki
farkta dü¤ümleniyordu. Tabii bu temel farkl›l›k, ö¤renci derneklerine
kimlerin üye olabilece¤inden, derneklerin çalıﬂma tarzına, ilkelerine
kadar birçok konuda da farkl›l›klar›n kayna¤› olacakt›.

Merkezileﬂme
ve birlikten kaçma
Birçok okulda dernekler kurulmas›n›n
ard›ndan, do¤al olarak gündeme bunlar›n
merkezileﬂtirilmesi
sorunu geldi. Dernekler arasında merkezili¤i ve güç birli¤ini
oluﬂturmak için önce
‹l Platformları örgütlendi. Derneklerin asıl yo¤unlu¤u ‹stanbul'daydı,
bu anlamda da ‹ÖDP (‹stanbul Ö¤renci Dernekleri Platformu), geliﬂmeler içinde belirleyici bir rol oynuyordu.
DEV-GENÇ, gerek il, gerekse
de ülke düzeyindeki platformlar›n
örgütlenmesine, iﬂletilmesine yılların deneyiyle katkılarda bulundu.
Platformlar›n çok netleﬂmiﬂ bir iﬂleyiﬂleri olmasa da dönem aç›s›ndan
ihtiyaca k›smen cevap veren bir nitelik taﬂ›yorlard›.
‹l platformları toplantılarına sadece kurulmuﬂ derneklerin de¤il,
dernek giriﬂimlerinden de temsilciler geliyordu.
‹l platformları arasında bir koordinasyon kurma ihtiyacı çok geçmeden Türkiye Ö¤renci Dernekleri
Platformu'nu
yarattı.
TÖDP'nin ilk toplantılarından sonra iki noktada tartıﬂmalar gündeme
geldi. Bunlardan ilki Yar›nc› revizyonistlerin kendilerinin ç›kard›¤›
Ö¤renci Postası’n› “merkezi yay›n” olarak kabul ettirme hesab›yd›.
‹kincisi ise TÖDP'nin nas›l bir

Prati¤in içinde kurulan
bir federasyon: TÖDEF
Revizyonistler, 12 Eylül'ün yaratt›¤›
tahribata aç›ktan cephe almak yerine, genç kuﬂakların geri yanlarına
seslenerek örgütlenmeyi esas alan
bir çal›ﬂma tarz› izliyordu. Silahlı
mücadele, illegalite düﬂmanl›¤›, revizyonizmin propaganda ve ajitasyonunda büyük yer tutuyor ve bu
yan›yla da cuntan›n yaratmak istedi¤i korkular› besliyorlard›...
Yarın'ın sürecin baﬂ›nda gençli¤e hitap eden tek yay›n olması, bu
çevrenin düzen tarafından k›smen
hoﬂgörüyle karﬂılanması gibi nedenlerle ilk kurulan derneklerde Yarın'cılar›n hat›r› say›l›r etkileri vardı. Bu çevre belli bir dönem yasallı¤›, icazeti esas alan tarz›yla belli bir
bulan›kl›k yaratsa da, DEVGENÇ'in gençli¤in mücadelesini
geliﬂtirdi¤i 1986-87 boyunca etkisi
giderek azald›. ‘88-89’larda ise art›k Yarın'cılar siyasi arenadan büyük ölçüde silineceklerdi.
Çünkü, 5 bin ö¤rencinin at›lmas›ndan okullar›n polis taraf›ndan iﬂgaline kadar hemen her konuda bu
çevre, sürekli icazetçi bir çizgiyi savunuyordu. ‹cazetçi bir çizginin ise
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iﬂleyiﬂi olaca¤› konusuydu. As›l sorun da ba¤lay›c›l›k meselesiydi.
Yar›nc›lar kaçak güreﬂiyor, «bir hukukumuz olsun ama ortak kararlarda zorunluluk de¤il gönüllülük esas
olsun» diyorlardı. Yani, ortak bir örgütlülü¤ün ba¤lay›c›l›¤›ndan, disiplininden kaç›yor, DEV-GENÇ karﬂ›s›nda düﬂüncelerinin az›nl›kta kalaca¤› kayg›s›ndan ise hiç kurtulam›yorlard›.
Bu kayg›larla, hesaplarla do¤al
olarak TÖDP kal›c›laﬂamad›; gençli¤in merkezi örgütlenme ihtiyac›
böyle bir yap›yla karﬂ›lanamazd›. O
noktada da yeni örgütlenmeler gündeme gelecek demekti.

DEV-GENÇ, statükolar›
k›r›yor
‘86-87, DEV-GENÇ'in bir yandan militan mücadele hatt›yla gençlik hareketinin önünü açt›¤›, di¤er
yandan demokratik, legal, illegal
her düzeyde örgütlenmesini geliﬂtirdi¤i bir dönemdir.
Bu geliﬂmeyle birlikte hem 12
Eylül'ün yaratt›¤› depolitizasyon,
hem reformizmin statükolar› parça
parça k›r›lmaktad›r.
“Statükolar› k›rmak” deyince ilk
akla gelen eylemlerden biri olan
‘87 Nisan eylemleri ö¤renci hareketinde bir dönüm noktas›d›r.
Gençli¤in dernekler arac›l›¤›yla
örgütlenmesi, mücadelenin giderek
kitleselleﬂmesi karﬂ›s›nda iktidar
yeni aray›ﬂlara girmiﬂti. Cuntan›n
YÖK yasas› da yetmemiﬂti iﬂte mücadeleyi engellemeye.
2 Nisan 1987’de ANAP iktidar›,
YÖK yasas›n›n ö¤renci dernekleriyle ilgili maddesini de¤iﬂtiren bir
karar ç›kartt›. De¤iﬂtirilen yasayla
bütün derneklerin kapat›lmas› ve
tek tip dernek kurulmas› öngörülüyordu. Bu yasaya göre, her ö¤renci,
okula kay›t yapt›r›rken bu derne¤e
de kay›t yapt›rm›ﬂ olacak, yönetim
ise rektörlük ya da onlar›n temsilcilerinin elinde olacakt›.
Yasaya karﬂ› ilk eylem 10 Nisan
1987’de Ankara ODTÜ’de gerçekleﬂtirildi. Daha sonra direniﬂ dalga

dalga yurdun dört bir yan›ndaki üniversitelere yay›ld›.
14-15-16 Nisan günleri, kitlesel
açl›k grevleri, yürüyüﬂler, polisle
çat›ﬂmalar, yüzlerce ö¤rencinin gözalt›na al›nmas›, buna ra¤men eylemlerin sürmesiyle geçti. Revizyonistlerin, oportünistlerin “yapamay›z, edemeyiz” gerekçeleri, gençli¤in militanca kat›l›m›yla aﬂ›l›p geçiliyordu. Mesela, Beyaz›t Meydan›’nda baﬂlat›lan açl›k grevine
500’ün üzerinde ö¤renci kat›l›yor,
Ankara’da K›z›lay Meydan›’na büyük bir yürüyüﬂ düzenleniyordu...
Gençli¤in kampüsler d›ﬂ›na ilk kez
güçlü bir biçimde ç›kt›¤› Nisan eylemleriyle ANAP iktidar› geri ad›m
atmak zorunda kald› ve yasa tasar›s› geri çekildi. Bu gençlik için gerçek anlam›yla siyasal bir zaferdi.
Bu kazan›mlar, birçok okulda
örgütlenmeyi, kurulu derneklerin
kitleselleﬂmesini, gençli¤in mücadeleye daha yayg›n kat›l›m›n› da
beraberinde getirdi.

Kitlesel, militan ve örgütlü
mücadele hatt›
Mücadele hem kitlesel boyutuyla, hem radikalli¤iyle geliﬂiyordu.
28 Nisan’da ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü’nün iﬂgal edilmesi, –ki
bu eylemde polis rektörlük binas›n›n kap›s›n› k›rarak iﬂgalci ö¤rencilere sald›rd› ve 300’den fazla ö¤renci dövülerek gözalt›na al›nd›–, Y›ld›z Üniversitesi’nde polisin bask›lar›na karﬂ› Beﬂiktaﬂ istikametine
do¤ru düzenlenen yürüyüﬂte, gençli¤in 12 Eylül’den sonra ilk kez, sokakta polisle aç›ktan çat›ﬂmaya girmesi bu geliﬂimin göstergesi olan
eylemlerden ikisiydi.
Keza, Filistin’de katliama karﬂ›
eylemler, Migros greviyle dayan›ﬂma, 1 May›s 1989’da DEVGENÇ’lilerin 1 May›s alan›n› kazanma kavgas›nda yeral›ﬂlar›, DEVGENÇ’in halk›n her kesimiyle
omuz omuza olma gelene¤inin devam etti¤ini gösteriyordu.
Bu süreçte do¤rudan YÖK’e
karﬂ› mücadele de giderek sistematik bir hal kazand›. 1989’un 6-13
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Kas›m tarihleri “YÖK’ü protesto ve
Demokratik Üniversite için mücadele haftas›” olarak ilan edildi.
Oportünizmin ayak sürümesine ra¤men en geniﬂ kitleyi YÖK’e karﬂ›
mücadeleye katacak bir kampanya
örgütlendi.
Bu kampanyan›n hemen ard›ndan 1 Aral›k 1989 günü Bas›n Yay›n
Yüksek Okulu’na faﬂistler sald›rd›.
Ancak faﬂistler amaçlar›na ulaﬂamad›. Çünkü okulda bulunan bir
DEV-GENÇ’li faﬂistlerin ast›¤› her
afiﬂi tek baﬂ›na indiriyordu. Bu
DEV-GENÇ’li Hamiyet Y›ld›z’d›.
Olay›n duyulmas›yla birlikte 3 bin
ö¤renci topland›, önce faﬂistlere
karﬂ› yürüyüﬂ yap›ld›, daha sonra
okul iﬂgal edildi.
1991 Ocak’›nda Muammer Aksoy’un kontrgerilla taraf›ndan katledilmesinin ard›ndan DEV-GENÇ
‹stanbul’da aç›k olan fakültelerde
boykot ilan ederek, 12 Eylül sonras›nda boykot silah›n› kullanman›n
ilk örneklerinden birini ortaya koydu. DEV-GENÇ’in, “faﬂistler d›ﬂ›nda kimseye zor kullan›lmayacak” ilkesi uygulan›p, okullar ikna sonucu
boﬂalt›ld›. Oportünizmin eylem k›r›c›l›¤›na karﬂ›n eylem büyük bir
baﬂar›yla gerçekleﬂtirildi. Birbiri ard›na geliﬂen bu eylemler, “aman
kitle ürker” tezinin savunucular›n›n
da iflas› demekti. Mücadele çizgileri giderek ayr›ﬂ›yordu.

Gençli¤in yeni örgütlenme
hamlesi
Bu süreçte Devrimci Hareketin
‘90 At›l›m› yaﬂan›yordu. Bu at›l›m,
do¤al olarak gençlik alan›nda da
yans›mas›n› bulmuﬂtu. DEVGENÇ, hem örgütlenmede daha sistematik, hem mücadelede daha cüretli ve inisiyatifliydi art›k.
‹ÖDP’nin giderek iﬂlevsizleﬂip,
hantallaﬂmas›yla beraber DEVGENÇ’liler kendi merkezi örgütlüklerini kurma göreviyle yüzyüze
kald›lar. ‹stanbul gençli¤inin merkezi gençlik örgütü olarak ‹YÖDER kuruldu.
Bu sonuca nas›l gelindi¤ini de
k›saca özetleyelim burada. Esas›nda

merkezi bir gençlik örgütlenmesi
ihtiyac› ve aray›ﬂ› tüm gruplar›n sorunuydu. Nitekim bunun sonucunda
‹ÖDP (‹stanbul Ö¤renci Dernekleri
Platformu) toplant›lar›nda ço¤unlu¤un kat›l›m›yla merkezi bir gençlik derne¤i kurulmas› karar› al›nd›,
bunun için Merkezi Ö¤renci
Gençlik Derne¤i Kuruluﬂ Faaliyetleri Çal›ﬂma Komisyonu oluﬂturuldu. Ancak oportünizm, bu platformu ve merkezi derne¤i kendi
tekkesi yapamayaca¤›n› gördü¤ü
noktada, dar grup ç›karlar›yla davranarak, gençlik hareketini bölmekten çekinmedi.
Bunun ilk yans›malar›ndan biri
1990'da yap›lan 16 Mart anmas› oldu. Oportünizm, ‹ÖDP'nin karar›na
ra¤men, ikinci bir eylem örgütledi...
Ayr›l›klar›n› ilan etmiﬂti onlar. Ancak DEV-GENÇ’liler, merkezi
gençlik derne¤i için al›nan karar›n
uygulay›c›s› olmaya devam ettiler.
MÖGD Kuruluﬂ Kurultay› Örgütlenme Komisyonu, al›nan karar
uyar›nca gereken haz›rl›klar›n› tamamlayarak, 22 May›s 1990'da ‹stanbul Ö¤renci Gençli¤inin Merkezi Demokratik Kitle Örgütü ‹YÖDER’in kuruluﬂunu örgütledi.

‹l merkezi dernekleri
yayg›nlaﬂ›yor
Gerek tek tek okullardaki dernekler, gerekse de “il platformlar›”,
art›k iﬂlevlerini büyük ölçüde kaybetmiﬂlerdi. Gençli¤i kucaklayacak
yeni bir örgütlenme hamlesi ﬂartt›.
‹YÖ-DER, ‹stanbul özelinde bu ihtiyaca verilen cevapt› bir yan›yla.
Dolay›s›yla ayn› ihtiyaç birçok yüksek okul biriminin bulundu¤u di¤er
ﬂehirler için de geçerliydi.
‹YÖ-DER’i Bursa'da UL-DER,

Ankara'da AYÖ-DER, Ege'de
EYÖ-DER izledi. Bunlar›n peﬂinden ise Eskiﬂehir'de AÜÖD, Trabzon'da TYÖ-DER, Kayseri'de KAYÖ-DER, Kütahya'da KÜYÖDER, Konya'da SÜ-DER kuruldu.
‹l düzeyindeki bu dernekler, gençli¤in akademik demokratik mücadelesinin sesi oldular.
‹l çap›nda merkezi dernekler
yayg›nlaﬂ›p güçlenirken, ‹ÖDP, as›l
dinamiklerini yitirmiﬂ bir örgütlenme olarak çöküp gitti. Asl›nda
MÖGD karar› al›nd›¤› gün kendi
kendini la¤vetmiﬂti ‹ÖDP. Ancak
oportünizm ‹ÖDP'nin karar›n› tan›mam›ﬂ, ölüyü yeniden diriltmeye
çal›ﬂm›ﬂt›. Oportünizm, daha sonra
‹ÖDP'yi bir harf de¤iﬂikli¤iyle
‹ÖDF yapt›... Ama adeta “zorlamayla” ve “rekabet” duygular›yla
oluﬂturulan bu federasyonun ömrü
de fazla olmayacakt›.

Türkiye çap›nda
merkezileﬂme sorunu
‹llerdeki merkezi dernekleﬂmede
at›lan ad›mlar, ﬂimdi daha büyük bir
ad›m› gündeme getiriyordu. Bu
ad›m Türkiye çap›nda bir federasyondu. 12 Eylül cuntas›yla da¤›t›lan
gençli¤in ülke çap›ndaki merkezi
örgütlenmesi, yeniden yarat›lacakt›.
Ancak DEV-GENÇ’liler, federasyonun kuruluﬂunu sadece illerdeki
derneklerin biraraya gelmesi gibi
biçimsel bir ad›m olarak görmüyorlard›. Bunun ötesinde bir kuruluﬂ
süreci düﬂünüyordu Dev-Genç’liler;
prati¤in içinde bir kuruluﬂ.
Federasyon için ilk ad›m; il merkezi gençlik derneklerinin kurulmas›yd›. ‹kinci ad›m; bu merkezi derneklerin bir araya gelmesi olacakt›.
Üçüncü ve en önemli ad›msa; ülke
çap›nda en geniﬂ kesimleri kapsayacak bir prati¤in örgütlenmesiydi.
1990’daki 6 Kas›m boykotu iﬂte
bu üçüncü ad›m›n pratikteki ifadesiydi.
Gençlik '84'ten beri at›lmalara,
tek tip dernek yasas›na karﬂ› dilekçelerle, yemek boykotlar›yla, yürüyüﬂlerle mücadele etmiﬂti. '89'da
´YÖK'ü Protesto ve Demokratik
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Üniversite ‹çin Mücadele Haftas›
ilan edilmiﬂti. Ama '90'›n 6 Kas›m'›nda bu mücadele çok daha güçlü bir boyut kazanacakt›.
Gençlik merkezi derneklerle kitleselli¤i yakalam›ﬂt›. 6 Kas›m eylemi de bu geliﬂmeye uygun olmal›yd›. 15 Ekim'de ‹YÖ-DER Meclisi,
150 ö¤renci temsilcisinin kat›l›m›yla topland›. Devrimci hareketin at›l›m süreci perspektiflerinin etkisinin
de hissedildi¤i bu toplant›da, ´6 Kas›m'da o güne kadarkilerden farkl›
bir eylem yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›:
YÖK’e karﬂ› GENEL BOYKOT yap›lacakt›. Böyle bir karar› almak büyük bir siyasi cüretti elbette.
Karar Anadolu'daki di¤er ilk
merkezi derneklerine aktar›ld›. Onlar da tart›ﬂt›lar ve boykotu Anadolu'da da uygulayabiliriz diyerek, ayn› cüreti gösterdiler.
DEV-GENÇ’liler büyük bir coﬂkuyla bu sürecin örgütlenmesine giriﬂti. ‹stanbul Edebiyat Fakültesi’nde bir Boykot Komitesi kuruldu. Bu komite, sadece DEVGENÇ’lilerden de¤il, geniﬂ gençlik
kesimlerinden oluﬂuyordu. Bu komite örnek oldu, onu di¤erleri izledi. Sadece ‹stanbul'da 100'ü aﬂk›n
Boykot Komitesi kuruldu, bu komitelerde 1000'e yak›n ö¤renci görev
ald›.
Oportünizm bu coﬂkulu ve görkemli geliﬂminin d›ﬂ›ndayd›.
Çünkü onlara göre “boykot yap›lamaz!”d›. Her zamanki gibi, geriden izleyeceklerdi geliﬂmeleri. Ancak oportünizm öngörüsüzlü¤ünü
kabul etmek yerine, sürece “bozguncu” bir tarzda müdahale etmeye
giriﬂti. Genel boykot tart›ﬂmalar›n›n
ilk günlerinden itibaren boykot ça¤r›s›n› sahiplenmeyen sol, sonras›nda eylemi güçsüzleﬂtiren tav›rlar tak›nd›. Özellikle DY'liler, ‘Yap›yoruz
demekle boykot olmaz’, ‘koﬂullar
yok’ diyenler kendileri de¤ilmiﬂ gibi 31 Ekim'i boykot günü ilan ettiler. Derneklerden kendilerine özgü
ayak oyunlar›yla bu do¤rultuda karar ç›kartmaya çal›ﬂt›lar. Aç›kças› 6
Kas›m genel boykotunu k›rmaya
soyunmuﬂlard›.

‹smail BAHÇEC‹ ve Güner
ﬁAR, TÖDEF'in yarat›lmas›nda en fazla eme¤i geçenlerdendir. her aﬂamas›na
emek verdikleri bu yap›n›n
gençli¤in daha geniﬂ kesimlerini kucaklamas› için okul okul,
onun yetmedi¤i yerde il il dolaﬂt›lar. ‹stanbul'u, oradan da
Anadolu'yu örgütlemek için gecelerini gündüzlerine katt›lar.
TÖDEF tarihi, bu isimler an›lAma baﬂaramad›lar. 6 Kas›m gemadan geçilemez.

nel boykotu, herkesin beklenti ve
öngörülerinin ötesinde, Türkiye çap›nda çok büyük bir kat›l›m ve coﬂkuyla gerçekleﬂtirildi. (31 Ekim
boykot k›r›c›l›¤›na kimsenin itibar
etmedi¤ine belirtmeye gerek yok.)
6 Kas›m oligarﬂinin sürece iliﬂkin politikalar›na güçlü bir darbe indirdi. Ö¤renci gençlik ilk defa 6 Kas›m'la ülke genelinde iradi ve merkezi bir eylemlilik gerçekleﬂtirdi.
'84 sonras› gençlik mücadelesinde Nisan eylemleri birinci dönüm
noktas›, 6 Kas›m ikinci dönüm noktas›yd›. Bundan sonra uzun y›llar,
her 6 Kas›m, YÖK’e karﬂ› boykotla
özdeﬂleﬂti. Bu tav›r al›ﬂ, DEVGENÇ’in önderli¤inde gelenekselleﬂti.

Federasyon kuruluyor
40 ile yay›lan boykot eylemi, asl›nda DEV-GENÇ’lilerin öngördü¤ü gibi bir federasyonun da fiili zeminini oluﬂturuyordu.
Merkezi derneklerin ortak çal›ﬂmas› sonucu, yeni ö¤renim y›l›yla
birlikte, birçok okulda rehberlik ve
dayan›ﬂma çal›ﬂmalar› örgütlenmiﬂ,
yine gençli¤in mücadelesinde yeni

bir ad›m olarak Ankara, ‹stanbul,
Bursa, Eskiﬂehir, Diyarbak›r ve
Adana'da alternatif aç›l›ﬂ ﬂenlikleri
gerçekleﬂtirilmiﬂti. Gençlik, Zonguldak direniﬂine, 3 Ocak Genel
grevine de bu örgütlenmelerin önderli¤inde güçlü bir biçimde kat›lm›ﬂt›.
Özellikle 6 Kas›m Boykotu,
Türkiye çap›nda koordinasyon a¤›n›n gücünü, neleri baﬂarabilece¤ini
gösteriyordu. Ülke çap›nda federasyona denk düﬂen bir eylem birli¤i
ve organizasyon oluﬂturulmuﬂtu asl›nda. Art›k yap›lmas› gereken bu
birli¤in örgütsel bir birli¤e çevrilmesiydi.
Örgütlü olunan 20'yi aﬂk›n ilde
düzenlenen koordinasyon toplant›lar›yla, geniﬂ kitlelerin federasyon
tart›ﬂmalar›na kat›l›m› sa¤land›.
Koordinasyon toplant›lar›n›n sonuncusunda, 1991 Mart›’nda, ‹stanbul, Ankara, Bursa, Eskiﬂehir ve Diyarbak›r temsilcileri federasyonun
geçici yönetim kurulunu oluﬂturarak ilk ad›m› att›lar. Türk, Kürt ve
tüm milliyetlerden ö¤renci gençli¤in merkezi gençlik örgütü olarak

kuruluyordu TÖDEF. Geçici Yönetim Kurulu’nun görevi, Kuruluﬂ
Kurultay›’n› toplamak, delegelerin
seçilmesini organize etmekti. Kurultaya kat›lacak delegeler, her üniversitede yap›lacak seçimlerle belirlenecekti.
Delegelerin seçimi üniversitelerde örgütlenme üzerine canl› bir tart›ﬂma ortam› yaratt›. Ö¤renci gençlik, bu tart›ﬂmadan ç›kan sonuçlar,
delegeler taraf›ndan talepler ve öneriler halinde kurultaya taﬂ›nd›. Federasyonun kuruluﬂu, gençli¤in demokratik kat›l›m› aç›s›ndan da örnek bir süreç olarak cereyan etti.
Kurultay 6 Nisan 1991’de topland›. Kurultay'a ‹stanbul, Ankara,
Bursa, Trabzon, Eskiﬂehir, Diyarbak›r, Bolu, ‹zmir, Adana, Kayseri,
Kütahya, Zonguldak Ere¤lisi, Bal›kesir ve Ayd›n'dan delegeler ve ayr›ca delege baraj›n› geçemedikleri
için Gaziantep, Samsun, Sivas, Elaz›¤, Malatya, Isparta, Denizli, Konya, Ceyhan, Çanakkale ve K›rklareli'nden de gözlemciler kat›ld›.
Kurultay’da yap›lan seçim sonucunda ‹stanbul'dan 2, Ankara, Bursa, Eskiﬂehir, Diyarbak›r, ‹zmir ve
Adana'dan da 1'er kiﬂiyle TÖDEF
Yönetim Kurulu oluﬂturuldu.
Federasyonun kuruluﬂu, gençli¤in '80 sonras› merkezi örgütlenme
sürecinin tamamlanmas› demekti.
Birim derneklerden platformlara,
platformlardan iller ve bölgeler düzeyinde kurulan merkezi derneklere
kadar süren mücadelenin sonunda
yarat›lm›ﬂt› TÖDEF.
- sürecek -

15 milyarl›k bir zarara u¤rad›.
Rektörlük ise yemek da¤›t›m
ﬂirketinin tek baﬂ›na ihaleye girerek kendi fiyat›n› dayatt›¤›n›
öne sürerek sorundan kendini
s›y›rmaya çal›ﬂsa da, bütçenin
kullan›m› konusunda ö¤renciden kesinti yap›ld›¤› bir gerçek.
Boykota 6 Kas›m günü toplanan imzalar›n ve taleplerin rektörlü¤e teslimi ve görüﬂme için ara verilirken, talepler kabul edilmezse boykotun geniﬂletilece¤i bilgisi verildi.

Y›ld›z’da yemek boykotu
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde bu dönem baﬂ›nda
yap›lan yemek zamm› ve akbil uygulamas›na karﬂ› ç›kan ö¤renciler, haftalard›r yapt›klar› uyar›lara kulak asmayan idareye karﬂ› 1 Kas›m günü boykota gittiler.
Üniversite kap›s›nda yap›lan aç›klama ile baﬂlayan
boykot 3 Kas›m’a kadar sürdü ve yüzde 95'e varan bir
kat›l›m sa¤land›.
Üç gün boyunca çeﬂitli etkinliklerle ö¤rencilerin geniﬂ kat›l›m› sa¤lan›rken, bu süre boyunca yemekhane
23
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Amerikan hukuku

Zatikalar› deﬂifre olmuﬂ, ﬂimdi bunlar›
ten gaygizleme telaﬂ›nda. ‹ﬂkenceyi “ulusal
rimeﬂru
güvenlik s›rr›” olarak gören bir anEsirlere iﬂkenceyi mahkemede anlatma yasa¤› bir sa- lay›ﬂ, b›rak›n burjuva anlamda dahi
vaﬂta
demokratik bir devlet olmay›, huesir alkuk devleti olup olmad›¤› dahi tarGayrimeﬂru iﬂgalleri, tehdidi,
d›¤› insanlar mahkemelerde iﬂkent›ﬂmal› hale gelmiﬂ demektir.
ﬂantaj›, gözda¤›n›, tecriti, ambargoceleri anlatmayacak, peki ne anlataKimi burjuva kalemﬂörler; Amelarla bebekleri katletmeyi, darbe
caklar? Talimatta belirtilmemiﬂ anrikan demokrasisinin kendi içinde,
destekçili¤ini, gizli hapishaneleri ve
cak söylenen ﬂu; biz ne istersek onu
sistemin özüne dokunmayan ve aniﬂkence merkezlerini, sorgusuz suanlatacak! Bu uygulama ayn› zacak “cumhuriyetçiler-demokratlar”
alsiz Guantanamo hücrelerini, Ebu
manda iﬂkencenin tümüyle yarg›laayr›m› kadar bir demokrasiyi ifade
Gureyb iﬂkencelerini... Tüm bunlar›
madan muaf olmas›n› da beraberineden kimi uygulamalar›na bakarak,
ve daha fazlas›n› eleﬂtirilere, milde getiriyor.
bu ülkede hukukun, insan haklar›yonlar›n protestolar›na karﬂ›n yapan
Amerikan hukuku kendini ele
n›n oldu¤undan sözederler. Yarg›s›Amerika, sadece kendi burjuva huveriyor! Böyle bir hukuk anlay›ﬂ›
na genelgelerle do¤rudan müdahakukunu yerlebir etmiyor. Bir baﬂka
ancak ortaça¤ krall›klar›nda, engileyi bir yana b›rakt›k, savunma hakdeyiﬂle bugün yaﬂananlar, bununla
zisyon mahkemelerinde geçerli olak›n› yokediyor, iﬂkenceyi sürdüres›n›rl› bir durum de¤ildir. Amerika,
ayn› zamanda yeni bir hukuk, özkamera taraf›ngürlük, insan haklar› anlay›ﬂ›n› da
dan ayn› anda izdayat›yor tüm dünyaya.
lendi¤i bilgisini
Bir ‹ngiliz’i günde 300 kamera izliyor
Bu hukuk anlay›ﬂ›, tek kelime ile
de veren yetkili,
hukuksuzluklar üzerine oturuyor.
‹ngiltere'de res“Teröre karﬂ› savaﬂ”
mi ve özel ﬂirketlerin kiﬂisel bilgi
Bu hukuk anlay›ﬂ›, halklar›n
ad›yla, polis devletinin kurumtoplamada “ölçüyü” kaç›rd›klar›n›
yüzy›llara dayanan kazan›mlar›n›
laﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤›
ve
halk›n
belirterek, “Teknoloji sayesinde her
yokederek, “yeni bir düzen” kurhak ve özgürlüklerinin ad›m
hareketimiz izleniyor. Cep telefonu
mak istiyor. Bu düzen, emperyalist
ad›m yokedildi¤i ülkelerden biri
ile konuﬂtu¤umuzda, kredi kart›m›z›
tekellerin mutlak hakimiyetinin olde, burjuva demokrasisinin
kulland›¤›m›zda, internete girdi¤idu¤u, ülkelerin, halklar›n onlar›n te“beﬂi¤i” olarak bilinen ‹ngiltere.
mizde hakk›m›zda bilgi toplan›yor"
balar› ve “tüketici” nesneleri haline
dedi.
Ve bugün ‹ngiltere, her metgeldi¤i bir dünya düzenidir. ‹ﬂte bu‹ngiliz halk›n›n “büyük birader
rekaresi “güvenlik kameralar›”
gün dayat›lan hukuk, böyle bir dütoplumuna dönüﬂtük” diyerek yak›nile doldurulmuﬂ, özel hayat›n
zeni meﬂrulaﬂt›rmak istemektedir.
d›¤› bu durum, bas›nda da tart›ﬂ›l›dokunulmazl›¤› gibi ilkeler bir
yor. The Independent, “14 kiﬂi baﬂ›yana b›rak›larak her ‹ngiliz’in
Amerika, bu konuda bir ad›m
na bir kamera” düﬂtü¤ünü kaydedehayat›na
sonuna
kadar
dokudaha att›. Geçen hafta, ABD Baﬂkan
rek, 26 milyondan fazla vatandaﬂ›n
nuldu¤u,
burun
sokuldu¤u,
kaYard›m›c›s› Dick Cheney’in, iﬂkenkiﬂisel bilgilerini, tüketim al›ﬂkanl›kmeralarla
girildi¤i
bir
toplum
haceyi do¤al buldu¤unu söylemesinin
lar›n› analiz eden 216 ﬂirketin bulunline
getirilmiﬂ
durumda.
ard›ndan, bu kez de Adalet Bakanl›du¤unu ifade etti.
‹ngiltere
Enformasyon
Kuru¤›, 26 Ekim'de Federal Bölge Yarg›lu'nun
üst
düzey
yetkilisi
Ricc› Reggie Walton'a bir yaz› göndehard Thomas, Avam Kamarabilmek için gizlemeye çal›ﬂ›yor, burerek, “esirlerin mahkemelerde
s›'nda
gizlilik
konusunda
yapt›¤›
nun için ma¤duru susturuyor. Cunta
kendilerine uygulanan sorgu tekkonuﬂmada bu durumu ﬂu sözyönetimleri farkl› bir ﬂey yapm›yorniklerini (yani iﬂkence) anlatmalalerle ifade etti: “Sürekli izlenen bir
du ki!
r›na yasak getirilmesini ve bu özel
toplumuz”. 4.2 milyon kapal›
Bu arada, “sivil avukat” kavrabilgileri d›ﬂar›ya s›zd›rabilecek sidevre kameran›n bulundu¤u ‹nm›ndan,
Amerikan hukukunun bir
vil avukatlarla görüﬂtürülmemegiltere'de bir ‹ngiliz’in günde 300
de
devletin
izin verdiklerini konulerini” istedi. Gerekçe olarak, “sorﬂan
resmi
avukatlar›
oldu¤unu ö¤gu tekniklerini ö¤renen terör örgütbilir.
‹ﬂkencecili¤i
ayyuka
ç›km›ﬂ,
renmiﬂ olduk! Ki, bu yaz› da, Guanlerinin karﬂ› teknik geliﬂtirip istihuluslararas› diplomasinin konusu
tanamo'ya nakledilen 14 tutsa¤›n
barat elde etme çabas›na darbe vuolmuﬂ (tüm AB ülkelerinin izniyle
“sivil” avukatla görüﬂmesini engelracaklar›”; ayr›ca “CIA teknikleridolaﬂan CIA iﬂkence uçaklar›n› haleme amac›yla yaz›lm›ﬂ. Burjuvazi
nin en hassas ulusal güvenlik s›rlar›
t›rlay›n), Ebu Gureyb vahﬂetinden
“meydan› boﬂ buldukça” ve sömürü
oldu¤u, aç›¤a ç›kmas›n›n büyük zaGuantanamo’da bakanl›k emriyle
sisteminin karﬂ›nda direnenleri görrara yol açaca¤›” belirtildi. (Wasyap›lan iﬂkencelere kadar Nazi polidükçe gerçek yüzünü gösteriyor.
hington Post)

‹ngiliz demokrasisi
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‹srail’in, Gazze’ye yönelik
baﬂlatt›¤› “Güz Bulutlar›” operasyonu, Beyt Hanun’a ölüm
ya¤d›rd› ve son y›llar›n en büyük katliam›n› getirdi.
“Beyt Hanun'un ‹srail'e füze
sald›r›s› düzenleyen militanlar›n yata¤›” oldu¤u bahanesiyle
Kas›m ay› baﬂ›nda baﬂlat›lan operasyonlarda, ﬂu
ana kadar 60’dan fazla
Filistinli katledildi, yüzlercesi yaraland›. Ölü ve
yaral›lar›n ço¤u çocuk ve
kad›n. Operasyonun ilk gününde ise
bir ‹srail askeri öldürüldü. Bu sald›r› Haziranda “askerini kurtarma”
bahenesi ile baﬂlat›lan operasyonlar›n devam› niteli¤inde. O günden bu
yana 40’› gerilla olmak üzere 400
Filistinli katledildi.

niﬂçiyi katletti.
Beyt Hanun Katliam› üzerine, Hamas yöneticisi Halid
Meﬂal “ateﬂkesin sona erdi¤ini” aç›klarken, ‹srail’e ‘intihar
sald›r›s›’ düzenleme tehdidinde
bulundu. Di¤er direniﬂ örgütleri de katliam›n intikam›n›n al›naca¤›n› duyurdular ve
“esir al›nan ‹srail askerinin güvenli ﬂekilde evine
döndü¤ünü görmek istiyorsa ‹srail’in Gazze ﬁeridi'ne sald›r›lar›n› durdurmas› gerekti¤ini” belirttiler.
Filistin Hükümeti Sözcüsü Gazi
Hamad, ‹srail'in yeryüzünden silinmesi gerekti¤inin bir kez daha anlaﬂ›ld›¤›n› ifade ederken, Devlet Baﬂkan› Mahmud Abbas ve Baﬂbakan
‹smail Haniye, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplant›ya ça¤›rd›lar.
Okullar›n tatil edildi¤i Beyt Hanun’da infiale neden olan katliam
üzerine ola¤anüstü toplanan Filistin
kabinesi üç günlük yas ilan ederken,
binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› protesto
gösterileri düzenlendi.
‹srail hükümeti ve ordu, “füze
rampas›n›n hedef al›nd›¤›, yanl›ﬂl›k
oldu¤u” gibi aç›klamalarla, katliam› geçiﬂtirmeye çal›ﬂ›rken, ‹srail
Parlamentosu’nun Arap milletvekillerinden Ahmed Tibi de Savunma
Bakan› Amir Peretz'in istifas›n› isteyerek, ‹srail ordusunun sivil, kad›n
ve çocuklara karﬂ› savaﬂ suçu iﬂledi¤ini söyledi.

‹srail ölüm kusuyor

‹srail vahﬂette s›n›r tan›mazken,
ABD yine siyonist varl›¤a destek
verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean
McCormack, “operasyonlar›n, ‹srail’in güvenli¤i için yap›ld›¤›n›”
belirterek, katliam› “özsavunma”
olarak niteledi. Avrupa Birli¤i ise,
her zamanki riyakar tutumu ile aç›k
‹srail vahﬂetini adeta karﬂ›l›kl› bir
savaﬂ varm›ﬂ gibi “ﬂiddetin t›rmanmas›” olarak niteleyip, o meﬂhur
“endiﬂesini” dile getirdi. ABD emperyalizminin ‘h›k’ deyicisi BM de,
t›pk› Lübnan’a yönelik sald›r›da oldu¤u gibi, ‹srail’i “dikkatli davranmaya” ça¤›rmakla yetindi.
Kas›m ay› baﬂ›nda havadan ve
karadan baﬂlat›lan Beyt Hanun’a
yönelik operasyonda onlarca ev füzeler ve tank at›ﬂlar› ile yerlebir edilirken, y›k›lan yerler aras›nda ibadet
yerleri, milletvekillerinin evi, katledilenler aras›nda onlarca kad›n ve
çocuk da bulunuyor. ‹srail vahﬂetinin en aç›k haliyle gözler önüne serildi¤i operasyonlar› “kendini savunma”, “terörle savaﬂ” diye aç›klamaya çal›ﬂanlar›n alçakl›klar›n› suratlar›na çarpt› çocuk cesetleri.
Hedef sadece Beyt Hanun da olmad›. Cebaliye ve Refah Mülteci
Kamplar› yo¤un füze sald›r›lar› ve
tank at›ﬂlar›yla vuruldu. Beyt Lahya’n›n do¤usundaki ﬁeyh Said böl-

gesi füzelerle dövüldü. ‹ﬂgal askerleri ambulanslar› dahi kurﬂunlad›.

Beyt Hanun Katliam›
En büyük katliam ise, 8 Kas›m
günü sabaha karﬂ› gerçekleﬂti. Sadece bu olay bile, Filistin halk›n›n
nas›l bir düﬂmana direndi¤ini gözler
önüne seriyordu.
‹srail Ordusu, yaklaﬂ›k bir hafta
süren “Güz Bulutlar› Operasyonu”nda “amaçlar›na büyük ölçüde
ulaﬂt›¤›” gerekçesiyle "çekildi¤ini” aç›klad›¤› Beyt Hanun'a, bu
aç›klamadan saatler sonra, sabah
05.00 s›ralar›nda bir anda tanklardan top ateﬂi ve Apaçhi helikopterlerinden f›rlat›lan füzelerle yeniden
sald›rd›. Hedef do¤rudan halkt›.
Günlerce süren operasyonlar›n
ard›ndan belki de ilk kez uyuma f›rsat› bulan Filistinliler kan içinde
uyand›lar uykular›ndan. ‹sabet alan
bir evde çocuk, kad›n, genç, yaﬂl›
neredeyse tüm bir aile yok oldu.
Birçok ev top at›ﬂlar›yla y›k›l›rken,
bölgede toplanan ve y›k›nt›lar aras›ndan yaral›lar›n› kurtarmaya çal›ﬂan halk›n üzerine ikinci kez bombalar ya¤d›rd› Siyonist varl›k.
Katliama dönüﬂen sald›r›da
ölenlerin tümü silahs›z sivil insanlard›. Yedisi çocuk 19 kiﬂinin öldü¤ü, 40’dan fazlas›n›n da yaraland›¤›
bu sald›r›da, ölenlerden 13’ünün
evleri vurulan bir aileden oldu¤u
bildirildi.
“Çekildim” diyerek sivillere karﬂ› “askeri takti¤e”, “savaﬂ hilesine”
baﬂvuran ahlâks›z düﬂman, ayn› gün
Bat› ﬁeria’da da beﬂ Filistinli dire25
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Deprem vurmad›,
‹srail geçti!
Beyt Hanun’da sald›r› bitti¤inde
kentte hasar görmemiﬂ ev yoktu.
Ard›nda büyük bir y›k›m b›rakan ‹srail, kad›nlar›, çocuklar› 60’› aﬂk›n
insan› katletti. Kent adeta deprem
yaﬂam›ﬂ gibiydi.

Kahraman savaﬂç›lar›n
Y‹⁄‹T ANALARI
Destanlar yaz›l›r bu topraklarda,
ç›plak ellerle avuçlanan taﬂlarla.
Namluya özgürlü¤ün ve ba¤›ms›zl›¤›n cephanesi sürülür her sokak baﬂ›nda. Buldozerlerle yerlebir edilmiﬂ evlerin y›k›nt›lar› üzerinde de
olsa dalgalan›r bayrak, asla yere
düﬂmez. Bedene sar›lm›ﬂ bombalar-

la fedalar özgürlü¤ü ça¤›r›r ac›n›n
ve öfkenin yurdunda. A¤›tlar yak›lmaz gidenin ard›ndan burada. Yediden yetmiﬂe direniﬂ konuﬂur bal›k
istifi mülteci kamplar›nda. Zafere
kenetlenmiﬂ elleri yere düﬂüremez
düﬂman, boyuna at›lan kefiyeyi çekip alamaz “yedi düvel” biraraya

gelse. “Çocuk generalleri”nden yi¤it savaﬂç›lar›na, devrimcilerden islamc›s›na, erke¤inden kad›n›na direnerek varolan bir halkt›r Filistin.
Direnmekten yorulmayan Filistin,
geçen hafta yeni bir kahramanl›k
destan› daha yaratt›. Bu kez Filistin’in ac›l› kad›nlar› ç›kt› ortaya. ﬁehit evlatlar›n›n baﬂ›nda z›lg›tlar çekenler bu kez savaﬂç›lar›na siper oldular, kurﬂunlar›n önüne att›lar kendilerini.
Kurﬂunlar alt›nda z›lg›tlarla, sloganlarla yürüdü kad›nlar. Say›lar›
ikiyüzü biraz geçiyordu. O gün analar›n en güzelleri gelmiﬂti yanyana,
örgütlenip düﬂmüﬂtüler yollara.
Hedef belli: 60’a yak›n savaﬂç›n›n abluka alt›na al›nd›¤› En Nas›r
Camii’ne ulaﬂacak ve ‘canl› kalkan’
olacaklard›, dünyan›n en katliamc›
ordusunun karﬂ›s›nda. Ahlâks›z bir
namludan f›rlayan mermiler baﬂlar›n›n üzerinde v›nlad›, sa¤anak halinde ya¤d› ölüm. Ald›rmad›lar yan›baﬂ›ndakini bulan ölüme, vurulup
düﬂeni kolundan tutup kald›rd›lar ve
yürümeye devam ettiler. Sinmediler, kaçmad›lar kurﬂunlar›n karﬂ›s›nda. Gizlenmediler üzerlerine ya¤an
ölümden. Yürüdüler cellatlar›n›n
üzerine üzerine. “Cahilin cesareti”
de¤il, adanm›ﬂl›¤›n, zaferin ve özgür Filistin’in ancak ölümlerle, kan
ak›tarak kazan›laca¤›n› görmüﬂ olman›n yüksek bilinciydi beyinlerindeki.

‹srail’in büyük bir katliama imza att›¤› Gazze’nin Beyt Hanun ﬂehrinde 4
Kas›m günü direniﬂin analar›n› izledi tüm dünya. Abluka alt›na al›nan evlatlar›n›, savaﬂç›lar›n› kurtarmak için kendilerini feda etti yüzlerce kad›n. Silahs›z
olduklar› çok aç›k olan ve ‹srail askerleri aç›s›ndan hiçbir “tehdit” oluﬂturmayan kad›nlar› da kurﬂunlad› siyonistler. ‹kisi vurulup düﬂtü analar›n, kimisi
kurﬂunlarla yaraland›. Buna ra¤men yollar›ndan dönmediler ve camide ablukaya al›nm›ﬂ durumda olan savaﬂç›lar›n kurtulmas›n› sa¤lad›lar. Kameralar
önünde gerçekleﬂen bu olay, ‹srail’in katliamc›l›¤›n›, ahlâki bütün de¤erlerini
yitirmiﬂ alçak bir düﬂman oldu¤unu kan›tlarken; direnen Filistin’in, aya¤a kalkan Ortado¤u’nun asla teslim al›namayaca¤›n› kan›tlad›. Onlar Beyt Hanun'un yi¤it kad›nlar› olarak belleklere kaz›nd›lar.
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Bedenlerini ve inançl› yüreklerini Filistin’e teslim etmenin cüretini
kuﬂananlar›n z›lg›tlar› kaplad› gökyüzünü. Onlar› korkutmay› hesaplayan düﬂman ﬂaﬂk›n, daha fazla bast›
teti¤e. Her kurﬂunda tüm dünya ‹srail siyonizminin nas›l bir ahlâks›zl›k kuram› oldu¤una tan›kl›k etti.
Bu co¤rafyada savaﬂ›n en kurals›z›n›n “medeni dünyan›n” deste¤iyle
sürdü¤ünü gördü herkes. Ve onlar,
Filistin’in kad›nlar› her kurﬂunda
geri dönmek, sinmek yerine daha da
kenetlendiler birbirlerine ve hedeflerine do¤ru yürüdüler.
Bedenleriyle kalkan oldular evlatlar›na. Rahimlerinde taﬂ›yan› da
taﬂ›mayan› da vard› kuﬂat›lanlar

aras›nda. Ama Filistin’in tüm
savaﬂç›lar› tüm Filistinli analar›n›n evlatlar›yd›lar. Savaﬂç›lar halk›n onuru, gelece¤i,
özgürlük umuduydu, bu bilinçle meydan okudular ölüme.
Evet, düﬂman alçakt›, ahlâks›zd›, kundaktaki bebekten
sakat arabas›ndakine kadar füzelerle katleden, modern tarihin gördü¤ü en hukuksuz, kurals›z savaﬂlar›n sahibiydi. Silahs›z, savunmas›z kad›nlara
da “merhamet” öngörmek için
binlerce neden ve örnek mevcuttu. Yüzlerce kad›n›n bu yola ç›karken geriye kaç›n›n sa¤ dönece¤ini bilmeden ç›kt›klar› aç›kt›. Ölmeye karar vermiﬂlerdi savaﬂç›lar›n
yaﬂamas› için. “Ana” olman›n, o
“kutsal fedakarl›¤›n” ne anlama geldi¤ini, gelmesi gerekti¤ini ö¤retiyorlard›. Gülsümanlar, ﬁenaylar gibi ülkelerinin, evlatlar›n›n gelece¤i
için ölümü seçen analard› onlar.
Gelecek özgür Filistin için kendilerini feda edenler, gerekirse ölü
bedenleriyle barikat kuracaklard› o
camiye. Savaﬂç›lar› do¤uran analar,
savaﬂç›lar yaﬂas›n, direniﬂ sürsün
diye at›ld›lar kurﬂunlar›n önüne.
“Arap müslüman” toplumsal yap›s› düﬂünüldü¤ünde, kad›n›n yeri
bellidir. Ancak Filistinli kad›nlar
öteden beri bunun bir istisnas› olmuﬂlard›r. Leyla Halid, Filistin’in
özgürlü¤ü için erkekler gibi Arap
kad›nlar›n da elde silah savaﬂabilece¤inin simgesi haline gelmiﬂti
‘70’li y›llarda. Leyla Halidler ço¤ald›, Filistin kad›n› devrimci, ulusal çizginin yaratt›¤› ortamda, di¤er
Ortado¤u ülkelerine göre daha fazla
kavgan›n ortas›nda yerald›lar.
Ony›llard›r ‹srail gibi bir savaﬂ
makinas› karﬂ›s›nda, tüm emperyalistleri karﬂ›s›na alarak direnen Filistinli savaﬂç›lar› iﬂte bu analar emzirdiler. Direniﬂ sütüyle beslediler
evlatlar›n›. Onlar›n yüre¤ine vatan
sevgisini ektiler, günü geldi¤inde
vatan›n özgürlü¤ü için ölüme gönderdiler kendi elleriyle. Nicedir sürmeler çekmeyi unuttuklar› gözleri-

O gün Beyt Hanun’da ki o
cami, her bir kad›n için kendi
eviydi. Ana ﬂefkatini taﬂ›d›lar
o eve. Mehrameti, sevgiyi, fedakarl›¤› taﬂ›d›lar dirençli elleriyle.
O gün Beyt Hanun’un
analar›, dünyan›n tüm ezilen
halklar›n›n analar›na örnek
oldular.

Filistinli kad›nlar y›llard›r
‹srail zulmünün en yak›n
tan›¤› oldular, füzelerle
yerlebir edilen evlerinin
y›k›nt›lar› aras›ndan evlatlar›n›n cans›z bedenlerini ç›kar›p kucaklad›lar
ne zalime öfkeyi yerleﬂtiren kad›nlar, a¤›tlar yakmad›lar ﬂehit evlatlar›n›n ard›ndan, yas tutmad›lar mezarlar›n›n baﬂ›nda, ellerini gökyüzüne aç›p yürekleri paralayan z›lg›tlar çekerken, ac›dan çok onur yüklüydü sesleri. Direnmeden, kan
dökmeden topraklar›n›n özgür olamayaca¤›n› yaﬂayarak ö¤renip bilince ç›kard›lar ac›lar içinde. Bu tarihsel olarak müthiﬂ bir bilinçlenme
hamlesi oldu Filistin için. Yenilmezlik, baﬂe¤meme ve her koﬂulda
direniﬂ böyle kök sald›.

Ülkesi bask›ya, zulme
kesmiﬂken, halk sefalet içindeyken, emperyalizmin aç›k
ya da gizli iﬂgali ile ba¤›ms›zl›k yok edilmiﬂken; o¤ullar›na
k›zlar›na “sen kar›ﬂma, gitme, savaﬂma” diyen analar;
direnen ve savaﬂan evlatlar›n› bu
kavgadan koparmaya çal›ﬂan analar; Filistin’in analar›na bakmal›d›rlar. Kad›n›n bir anne, direniﬂçi, ﬂefkat ve fedakarl›k timsali olarak cisimleﬂmiﬂ hali karﬂ›m›zdayd› Beyt
Hanun’da. Anal›¤›n “bencillik” olmad›¤›n› ö¤retiyorlard›, “sen ölme
ben öleyim” sözünü direniﬂle, kavgayla bütünleﬂtirip direniﬂin ön
mevzilerine f›rlayan analard› onlar.
Kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki,
Filistin’in böyle analar› oldukça,
hiçbir zulüm baﬂe¤diremez bu halka. Ölümleriyle yeniden do¤ar böyle bir halk. Evlatlar›n› özgürlük savaﬂlar›na, direniﬂe haz›rlar analar.
Ve yaralar›n› sar›p yeniden aya¤a kalkar Beyt Hanun. Ambargo alt›nda, yokluklar içinde, yaras›na sürece¤i ilac› olmadan aya¤a kalkar
bir halk her katliam›n ard›ndan. En
sert operasyonlar, en dizginsiz terör
dahi diz çöktüremez onlara.

Beyt Hanun'da Kad›n Feda Savaﬂç›s›
‹srail’in pervas›zca sürdürdü¤ü Beyt Hanun katliam›na ilk cevap, bir
kad›n feda savaﬂç›s›ndan geldi.
6 Kas›m günü bir ‹srail kontrol noktas›na yaklaﬂan kad›n eylemci, askerlerin ﬂüphelenerek durdurmalar› üzerine, bedenindeki bombalar› askerlerin yak›n›nda patlatt›. Feda eylemcisinin hayat›n› kaybetti¤i olayda, bir
‹srail askeri yaraland›.
Eylemi ‹slami Cihad'a ba¤l› El Kudüs Tugaylar› üstlenerek, katliamlar›n hesab›n›n sorulaca¤›n› duyurdu. Feda eylemcisinin isminin ise, Mervad
Mesud oldu¤u bildirildi.
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Irak direniﬂi
Saddam’› çoktan
aﬂm›ﬂt›r. Hiçbir
meﬂrulu¤u olmayan ‘‹dam’ karar›, direniﬂi büyütmekten baﬂka hiçbir iﬂe yaramayacak
kentlerde silahl›
direniﬂçiler “intikam” yeminleriye
sokaklardayd›. Karar›n aç›klanmas›n›n hemen ard›ndan Ba¤dat’›n Azamiye Semti’nde polisle direniﬂçiler
aras›nda baﬂlayan çat›ﬂma gün boyunca sürdü ve baﬂkentin de¤iﬂik
bölgelerine de s›çrad›. Ard›ndan
Ba¤dat’›n neredeyse tamam›nda sokaklara dökülen Sünniler “intikam
yemini” ettiler. Tikrit’te ise binlerce
silahl› direniﬂçi soka¤a ç›kma yasa¤›n› delerek araçlarla gösteri düzenledi. Saddam resimleri taﬂ›yan direniﬂçiler, “‹ﬂbirlikçilere ve Casuslara
Ölüm, Kahrolsun Bush ve Ajanlar›,
Direniﬂe Evet, ‹ﬂgalcileri Kovmak
D›ﬂ›nda Yol Yok” ﬂeklinde sloganlar
att›lar, havaya ateﬂ açt›lar. Baas
Partisi taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise, Saddam idam edilirse,
“Yeﬂil Bölge’yi imha etmek için
bütün imkanlar›n› kullanaca¤›”
uyar›s› yap›ld›.

D‹REN‹ﬁ KAZANACAK
Irak Eski Devlet Baﬂkan› Saddam Hüseyin ve 7 yard›mc›s›n›n ﬁii
köyü Duceyl’de 148 ﬁii’nin öldürülmesiyle ilgili yarg›land›¤› davan›n 5 Kas›m’da görülen duruﬂmas›nda, Saddam Hüseyin ile eski
Devrim Mahkemesi Baﬂkan› Avad
Hamid El Bander ve ‹stihbarat ﬁefi
Barzan El Tikriti’nin idam›na karar
verildi. “Ben bir askerim, kurﬂuna
dizin” diyen Saddam ile baﬂ›ndan
bu yana irade savaﬂ›na giriﬂen mahkeme, “as›larak infaz” edilmesini de
karar›na “özellikle” ekledi. Yarg›lama sürecinin baﬂ›ndan itibaren, iﬂgalcilerin iradesini reddeden, “dik”
duruﬂu ile dikkat çeken Saddam, karar› da ayn› ﬂekilde “Vatan Sa¤ Olsun!”, “Düﬂmanlar Ölsün” sloganlar›yla karﬂ›lad›. Saddam ayr›ca
avukat› arac›l›¤›yla Irakl›lardan
“mezhep çat›ﬂmalar›ndan kaç›nmalar›n›” istedi.

Sevinç ve Büyüyen Öfke
Mahkeme öncesi direniﬂin güçlü
oldu¤u üç eyalette soka¤a ç›kma
yasa¤› ilan eden iﬂgalciler ve iﬂbirlikçi hükümet, ayn› zamanda direniﬂe iliﬂkin baﬂtan bu yana söyledi¤i
yalanlar› da tekzip etti. Direniﬂi “El
Kaideci, ﬂeriatç› güçlerle” özdeﬂleﬂtiren iﬂgalciler, bu kararla direniﬂte
Baas Partisi damgas›n› da itiraf etmiﬂ oldular. Nitekim soka¤a ç›kma
yasa¤›na karﬂ›n, Sünnilerin yaﬂad›¤›

‘‹dam’a sevinenler de vard›.
Baﬂkentte ﬁiiler’in yaﬂad›¤› Sadr
Semti’nde de binlerce kiﬂi “kutlama” yapt›. ‹ﬂgalle birlikte ülkenin
içine sürüklendi¤i karanl›¤›, y›k›m›,
mezhep çat›ﬂmalar›n› görmezden
gelen, kukla Baﬂbakan Nuri El Maliki, karar›n, “karanl›k bir dönemin” sonunu iﬂaret etti¤ini söyledi.
Kendini “gerçek Cumhurbaﬂkan›”
zannederek, “yorum yapmas›n›n
durumu etkileyece¤i” iddias›nda
bulunan Celal Talabani ise, “mahkemenin adil, Irak adliyesinin ba¤›ms›z oldu¤u” ﬂeklinde, kimsenin
inanmayaca¤› yalanlara baﬂvurdu.
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‹ﬂbirlikçiler gibi, iﬂgalciler de,
zaten önceden verildikleri bu karar›n “resmileﬂmiﬂ” olmas›na sevindiler. Beyaz Saray Sözcüsü Tony
Snow, “Irak halkı için güzel bir
gün.” derken, ABD’nin Irak Büyükelçisi Zalmay Halilzad ise, karar›
“Irak’ta özgür bir toplum kurulmas› do¤rultusunda önemli bir dönüm
noktas›” diye niteledi. ‹ﬂgalin di¤er
orta¤› ‹ngiltere’nin D›ﬂiﬂleri Bakan›
Margaret Beckett da, “memnuniyetle karﬂ›l›yoruz” dedi.

Karar ‹ﬂgalcilere Aittir
Karar› veren görünüﬂte Irak
mahkemesi. Ancak bu mahkemenin
kuruluﬂundan itibaren iﬂgalcilerin
emirleri do¤rultusunda hareket
eden, iﬂgalin baﬂar›s› için kararlar
alan bir mahkeme oldu¤u aç›kt›r.
Bu karar da Irak mahkemelerinin,
Irak halk›n›n de¤il, iﬂgalcilerin ve
iﬂbirlikçilerinin karar›d›r. Meﬂru olmayan bir karard›r. “Mahkemenin
ba¤›ms›zl›¤›” gibi masallara, sözün
sahiplerinin dahi inand›klar› kuﬂkuludur. Bu karar› meﬂru görenler, iﬂgali de meﬂru görüyorlar, iﬂgalcilerin aksi yöndeki itiraflar›na karﬂ›n,
Irak’ta “demokrasi ve hukuk” inﬂaa
edildi¤i yalan›na inan›yorlar demektir. Kukla hükümet yetkililerin
aç›klamalar› bu durumun yans›mas›d›r. Keza, karara sevinen Kürtler
ve ﬁiiler böyledir. Baas Partisi iktidar›n›n y›llarca muhalif güçlere karﬂ› bask› uygulad›¤›, iﬂkenceler, katliamlar gerçekleﬂtirdi¤i bir gerçektir. Saddam bir küçük-burjuva diktatörüydü. Ancak “diktatörü” yarg›layan Irak halk› olmam›ﬂt›r, yarg›lama iﬂgalin bir parças› olarak gerçekleﬂmiﬂtir. S›rt›n› iﬂgalcilere dayayarak, onun kurdu¤u mahkemenin karar›yla “Saddam’la hesaplaﬂma” yapanlar da, bu iﬂgal politikas›n›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›na ﬂu veya bu
ﬂekilde katk› sunuyorlar.
ABD seçimlerinden hemen önce
alelacele böyle bir karar›n ç›kmas›
dahi, mahkemenin niteli¤iyle örtüﬂmektedir. Saddam’›n avukatlar›ndan Ahmed Seddik’in deyiﬂiyle,
“Bu karar, Bush'a karﬂ›laﬂt›¤› seçim

zorluklar›n› aﬂmas›na yard›m etmek
için bir hediyedir.” Ancak bu karar
da iﬂe yaramad›. Cumhuriyetçi Parti seçimlerde ciddi bir yenilgi ald›.
Amerikan halk›n›n deste¤inin bu
düzeyde düﬂmesinin temel nedeninin Irak direniﬂi oldu¤u aç›kt›r.

Direniﬂ Büyüyecek!
ﬁimdi tart›ﬂ›lan, karar›n nas›l bir
etki yarataca¤›, idam edilip edilemeyece¤i. ‹dam karar›n›n uygulan›p uygulanmamas›n› direniﬂin geliﬂimi belirleyecektir. Ancak bugünden iki noktan›n alt›n› çizebiliriz.
Birincisi; bu karar iﬂgalin ortaya ç›kar›p körükledi¤i mezhep çat›ﬂmalar›n› art›racakt›r. Sokaklara yans›yan “sevinç” ve “intikam” görüntüleri bunun bir örne¤idir.
‹kinci sonuç ise; Saddam idam
edilsin ya da edilmesin, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin beklentilerinin aksine direniﬂ daha da büyüyecektir. Saddam esir al›nd›¤›nda da
“direniﬂe darbe vurduklar›n›” söyleyen, “direniﬂin gerileyece¤i” hayallari kuran iﬂgalcilerin yan›lg›lar›n›n ortaya ç›kmas› için çok geçmesi
gerekmemiﬂti. Direniﬂ daha da büyüyecektir, zira Irak direniﬂi Saddam Hüseyin’i aﬂm›ﬂt›r. Saddaml›
ya da Saddams›z iﬂgale karﬂ› direniﬂ
o topraklara kök salm›ﬂt›r art›k. Bugün iﬂgalcilerin adeta birbirleriyle
yar›ﬂ›rcas›na itiraflarda bulunmalar›
da bu gerçe¤in teyid edilmesidir.
Askeri komutanlar›ndan politikac›lar›na kadar Amerika cephesinde
“yenildik-yeniliyoruz” tart›ﬂmalar›
giderek yo¤unlaﬂmaktad›r.
Son itiraf, iﬂgalin teorisini yapanlar›n baﬂ›nda gelen ve Amerikan
imparatorluk projesi, ‘Yeni Amerikan Yüzy›l›’ raporunu haz›rlayanlardan biri olan Richard Perle’den
geldi. ABD Savunma Bakanl›¤›
baﬂdan›ﬂmanl›¤› görevinde de bulunan Perle, emperyalist politikalar›n
belirlenmesi ve uygulanmas›nda
oyna¤› rol nedeniyle “Karanl›klar
Prensi” olarak an›l›yordu. Ancak
bugün o “ﬂahin”li¤inden eser kalmam›ﬂ, devasa askeri güçleri ile
Saddam’› devirip iﬂgali baﬂar›yla ta-

mamlayacaklar› teorilerinin yerini
nedametler alm›ﬂt›r.

Direniﬂin Önünde Boyun
E¤en ‹ﬂgal Kurmaylar›
Bir dergiye verdi¤i demeçte iﬂgali “hata” olarak niteleyen Perle,
Irak’taki ﬂiddetin boyutunu tahmin
edemedi¤ini, bugün yaﬂananlar› o
zaman görebilseydi, 'Irak'a girmemeliyiz’ diyece¤ini söyledi. Stratejistlere, öngörülerine bak›n! ‹ﬂgal
öncesi halklar›n gücünü küçümseyen, Ortado¤ulu’yu aﬂa¤›layan bunlar de¤il miydi? ﬁimdi direniﬂ karﬂ›s›nda “süt dökmüﬂ kediye” dönmüﬂ
durumdalar. Bush'un dan›ﬂmanlar›ndan, 'ﬂer ekseni' konuﬂmas›n›n
yazar› David Frum’un da, t›pk› Perle gibi Irak'taki durumdan 'Bush ve
ABD yönetimini sorumlu' tutmas›,
yenilginin faturas›n›n kime ç›kaca¤›
tart›ﬂmas›n›n bir yans›mas›d›r.
Tekeller ad›na Irak iﬂgalinin haz›rlay›c›l›¤› rolünü oynayan “neo
con”lar yenilginin sorumlulu¤unu
Bush'a yüklemeye çal›ﬂ›rken, ABD
Savunma Bakan› Donald Rumsfeld’in seçimler sonras› istifa etmesi direniﬂin gücünü “taçland›ran”
bir geliﬂme olmuﬂtur. Seçim sonuçlar›nda Irak’taki hezimetin rolünü
kabul eden Rumsfeld, iﬂgalin baﬂkurmay› durumundayd›. Ki, istifa
öncesinde, bizzat sorumlusu oldu¤u
ABD ordusu taraf›ndan istifas› istenmeye baﬂlam›ﬂt›. NBC News TV
kanal›n›n haberine göre, ABD silahl› kuvvetleri bünyesinde yay›mlanan dört dergi bu konuda ortak bir
makale haz›rlam›ﬂt›. Direniﬂ ABD
kamuoyunu ve siyaseti üzerindeki
etkisini giderek art›r›yor. Vietnam’dan kaç›ﬂ süreci de böyle geliﬂmiﬂti! ABD seçimlerini belirleyecek güce ulaﬂan bir direniﬂ kazanmaya mahkumdur. Ki, yap›lan tüm
kamuoyu araﬂt›rmalar› da “Amerikan halk›n›n art›k savaﬂ›n kazan›labilece¤ine inanmad›¤›n›” söylüyor.

Emperyalistler Yeniliyor
Halklar Kazan›yor
‹ﬂte bu tabloda Amerikan emper29
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yalizminin bütün çabas›, bir ﬂekilde
bir hükümet-ordu-polis gücü kurup
Irak’tan kaçmak. Yükselen direniﬂ,
artan iç ve d›ﬂ kamuoyu bask›s›, siyasi kriz ve savaﬂa harcanan milyarlarca dolar›n yaratt›¤› ekonomik bunal›m ABD aç›s›ndan iﬂgali sürdürmeyi giderek zorlaﬂt›rmaktad›r.
Emperyalizmin demokrasi götürme
safsatas› tümüyle çökmüﬂ ve askeri
batakl›¤›n içine gömülen bu politik
hezimeti art›k emperyalist cephe
çok daha aç›k olarak kabul etmek
durumuna kalm›ﬂt›r.
Irak’ta maddi manevi olarak büyük bir insanl›k trajedisi yaratan
emperyalistler, ciddi ﬂekilde tüm bir
sistemin gelece¤i aç›s›ndan “kayg›”
içindedirler. Zira, direniﬂin zaferi
sadece emperyalist cephenin liderinin de¤il tüm bir sistemin yenilgisi
olacak ve halklar büyük bir güç kazanarak özellikle ‘80’lerin sonunda
estirilen rüzgar› daha güçlü ﬂekilde
tersine çevirme ivmesi yakalayacakt›r. Daha bu hafta içinde, güya
iﬂgale baﬂta karﬂ› olan Almanya’n›n
D›ﬂiﬂleri Bakan›n›n “ABD bu durumda Irak’tan çekilirse dünyada
kaos ç›kar” sözleri, sistemin bekas›
aç›s›ndan duyulan kayg›n›n bir yans›mas›yd›. Ki, “kaos”tan kast›n,
halklar›n emperyalistlere karﬂ› direniﬂi yükseltmesi oldu¤u aç›kt›r.
Bugünkü dünya tablosu halklar
aç›s›ndan umut vericidir. Irak direniﬂinin gücü art›k aç›kt›r. Afganistan’da direniﬂ yükseliyor. ABD ad›na iﬂgali sürdüren, ﬂu bizim milliyetçi geçinen düzen partilerinin tümünün ve ordunun üyesi olmaktan
onur duydu¤u NATO’nun komutanlar› feryat halinde “takviye askeri
güç” istiyor, ancak hiçbir ülke o batakl›¤a daha fazla gömülmeye yanaﬂm›yor. Filistin direniyor, Lübnan’da zaferle taçlanan direniﬂ
halklar cephesine büyük bir güç
katt›. Latin Amerika halklar› emperyalist politikalara ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› çeﬂitli biçimlerde darbeler vuruyorlar... Daha “baﬂ›nda” olsak da
ﬂunu aç›kça söyleyebiliriz ki, “kadri mutlak” diye pazarlanan emperyalistler yeniliyor, biz kazan›yoruz,
direnen halklar kazan›yor.

e mek
‘Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz’
AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›na karﬂ› Ad›yaman’da miting düzenleyen sa¤l›k emekçileri, 'Sa¤l›kta y›k›m› durdural›m, aile hekimli¤i kand›rmacas›na hay›r' dediler.
Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› (SES) ve Türk Tabipler Birli¤i taraf›ndan 4
Kas›m günü düzenlenen mitingte AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›n› protesto eden yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi, “Aile Hekimli¤i Ticarethanesine Hay›r, Sa¤l›k
Ocaklar› Kapat›lamaz, Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Paras›z Sa¤l›k, Paras›z E¤itim, Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme, Yaﬂas›n Emekçi Dayan›ﬂma" sloganlar›n› hayk›rd›.
Sa¤l›k Bakanl›¤› uygulamalar›nda pilot il olan Ad›yaman'da düzenlenen
mitingte konuﬂan Adana Tabip Odas› Baﬂkan› Osman Küçükosman,
AKP’nin iktidara gelmesi ile birlikte sa¤l›kta sorunlar›n artmaya baﬂlad›¤›n› kaydederek, “bebek ölümleri ve salg›n hastal›klar artmaktad›r. Daha önce sa¤l›k için cebimizden bu kadar harcama yapm›yorduk ama bugün ç›kart›lan yasalarla sa¤l›k tamamen paral› hale getirilmek isteniyor" dedi.
KESK Genel Merkez Kad›n Sekreteri Sevgi Gökçe ise, bask›lara ve sürgünlere ra¤men, onurlu insanlar›n hâlâ özelleﬂtirmelere karﬂ› ç›kt›¤›n› belirterek, Türkiye'de iﬂsizlik ve yoksullu¤un gittikçe artt›¤›n›, bu gerçeklere
ra¤men sa¤l›k ve e¤itim gibi hizmetlerin paral› hale getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi. Gökçe, herkesi daha iyi bir sa¤l›k politikas› için 14 Aral›k'ta
alanlarda olmaya ça¤›rd›.
Mitingin bir baﬂka konuﬂmac›s› ise SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n oldu. Ayd›n sermayeye ve onun hükümetine seslenerek, “Yeter art›k sömüre
sömüre tüketti¤iniz dünyam›zda s›ra sa¤l›¤›m›za m› geldi” diye konuﬂtu.
Y›llard›r sa¤l›k hizmetlerine bütçeden yeterli kaynak ayr›lmad›¤›n› kaydeden Ayd›n, 100 bine yak›n personel aç›¤›n›n giderilmedi¤ini, böylece hizmette yetmezlik, halkta hoﬂnutsuzluk yarat›larak, hastalar›n özel sektöre gitmesinin teﬂvik edildi¤ini dile getirdi.

Patron
Sendikal› ‹ﬂçi
‹stemiyor

DS Smith Trakya iﬂçilerinden 13’ü D‹SK’e ba¤l› Tümka‹ﬂ’e üye olduklar› için iﬂten at›ld›lar. Bu durumu protesto ederek direniﬂe geçen iﬂçiler, 3 Kas›m’da fabrika
önünde aç›klama yapt›lar. D‹SK Genel Sekreteri Musa
Çam, iﬂçilerin yasal hakk›n›n gasbedildi¤ini kaydede-

Enerjide talan ve zam
Enerji alan›nda örgütlü Elektrik
Mühendisleri Odas›, ESM ve Petrol
‹ﬂ Ankara ﬁubeleri ortak bas›n toplant›s› düzenleyerek, BOTAﬁ’›n
özelleﬂtirilmesinin halka zam olarak yans›d›¤›n› ortaya koydular.
BOTAﬁ’›n son zamlarla birlikte bu
y›l yüzde 50’ye yak›n zam yapt›¤›
dile getirilen aç›klamay› okuyan
EMO Baﬂkan› Ramazan Pektaﬂ,
BOTAﬁ’›n girdi¤i mali s›k›nt›n›n faturas›n›n halka ödetilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› ifade etti.
Elektrik ve do¤al gaza yap›lan
son zamlar› hat›rlatan Pektaﬂ, da¤›t›m bölgelerinin de özelleﬂtirilmesi haz›rl›klar›n›n h›zland›r›ld›¤›n› ifade ederek, “Özelleﬂtirme yalan› giderek talana dönüﬂmüﬂtür” dedi.
Özelleﬂtirmelerle bu kurumlar›n birikmiﬂ borçlar›n›n ödenece¤i iddias›n›n gerçek ç›kmad›¤›n›, hazinenin 30 milyar dolar olan borcunun
250 milyar dolara yükselmesiyle
ortaya ç›kt›¤›n› belirten Pektaﬂ
elektrik, gaz, yak›t gibi enerji kaynaklar›n›n kamusal bir hak oldu¤unun alt›n› çizerek, “Finans ve banka gruplar›ndan elektrik da¤›t›m
ﬂirketi olmaz. Ç›ksa ç›ksa yeni hortum hikayeleri, 1 Temmuz’da oldu¤u gibi yeni karartma geceleri ç›kar” dedi.

rek, sendikaya üye olan iﬂçilere istifa etmeleri yönünde bask› yap›ld›¤›n› dile getirdi. Çam, yasalar›n ayaklar alt›na al›nd›¤›n› ifade ederken, halen fabrikada çal›ﬂan iﬂçiler de, üyeliklerini sildirmemeleri durumunda
iﬂten at›lacaklar› tehdidi ile karﬂ›laﬂt›klar›n› söylediler.

lerini belirten Genç konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti;
"Düﬂünce ve örgütlenme
özgürlü¤ü, cezaevindeki tecrit uygulamalar›na, yaﬂanan iﬂsizli¤in çal›ﬂan iﬂçiler üzerinde
bask› arac› olarak
kullan›lmas›na karﬂ›y›z. ‹nsan›n insanca yaﬂayaca¤› bir
ülke istiyoruz. Sesimizi duyurabilmek
için, her türlü ﬂartta
eylemimizi gerçekleﬂtirece¤iz.”

Seyhan iﬂçileri direnmekte kararl›
Alt› ay önce iﬂlerinde at›lan, Adana Seyhan Belediyesi temizlik iﬂçileri, o günden bu yana eylemlerini
sürdürüyorlar. Her çarﬂamba ‹nönü Park›’nda toplanan iﬂçiler, direniﬂlerinin 184. gününde de yine "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" yaz›l› pankartlar›, “Direne
Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›yla ‹nönü Park›’ndayd›lar.
‹ﬂçiler ad›na konuﬂan Ali Osman Genç, 184 gündür
eylem yapt›klar›n› hat›rlatarak, “ama bu eylemlere gözünü ve kula¤›n› t›kayanlar var. Biz hakl›l›¤›m›z›,
ya¤mura, çamura ald›r›ﬂ etmeden hayk›rmaya devam
edece¤iz” dedi. Daha iyi koﬂullarda çal›ﬂmak istedik30
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Fransa’da 40 bin ö¤renci bedenini
pazarlayarak geçiniyor.
Geçen hafta burjuva bas›nda yerald› bu rakam.
Fransa, bilindi¤i gibi dünyada refah
düzeyi en yüksek ülkelerin baﬂ›nda gelir. Ve bu Fransa’da, SUDEtudiant adl› ö¤renci sendikas›n›n
verdi¤i bilgilere göre 40 bin ö¤renci, okul masraflar›n› karﬂ›lamak veya istedi¤i “tüketim” maddelerine ulaﬂmak için vücudunu
pazarl›yor. Le Figaro, bu geliﬂmeyi ‘Fahiﬂelik, fakülte s›ralar›na
giriyor’ baﬂl›¤›yla verdi.
Genç k›zlar›n bir k›sm› kendini internet üzerinden pazarl›yor, bir
k›sm› ise özel olarak bu iﬂ için kurulmuﬂ ajanslar arac›l›¤›yla...
‹lk akla gelen bunu bu ö¤rencilerin
“lüks” için yapt›klar›. Ama kaz›n
aya¤› öyle de¤il. Fransa Ö¤renci
Hayat› Gözlemevi Baﬂkan› Guillaume Houzel, Fansa’da 250 bin
ö¤rencinin okul masraflar›n› zorla
karﬂ›lad›¤›n›, 45 bininin ise zor
ﬂartlarda hayat›n› devam ettirdi¤ini ifade ediyor.
Üniversiteler güya ücretsiz Fransa’da. Ancak sa¤l›ktan e¤itime
kadar her alan çok çeﬂitli biçimlerde ticarileﬂtiriliyor ve iﬂte bu
sonuçlar ortaya ç›k›yor.
Bir Arap atasözü der ki; “deve
aç kald›¤› zaman hörgücünü, insan aç kald›¤› zaman
namusunu yer.”
Bu durum, böyle bir davran›ﬂ tarz›
meﬂru mudur? Hay›r! Kaç›n›lmaz
m›d›r? Yine hay›r. Fakat bunlar,
olgunun varl›¤›n› ortadan kald›rm›yor. Fuhuﬂ, tüm tarihler boyunca ve her yerde, yoksulluktan, sefaletten beslenmiﬂtir.
***
Fuhuﬂ bugün dünya çap›nda o kadar yayg›nlaﬂm›ﬂ ve alenileﬂmiﬂtir
ki, BM’den tutun birçok uluslararas› organizasyon “fuhuﬂun ön-

lenmesi” üzerine çeﬂitli çal›ﬂmalar
yapmaktad›r. Tüm sömürücü devletler, kendilerini bu konuda en
az›ndan bir ﬂeyler yap›yor gösterme ihtiyac› içindedirler.
***
Fuhuﬂa karﬂ› mücadele, kapitalizmin verebilece¤i bir mücadele de¤ildir. Kapitalizm, üretimin ve düzenin sürdürülmesi aç›s›ndan “pürüz”ler yaratacak boyuta ulaﬂ›rsa,
ancak o zaman bir s›n›r koymak
ister. Fakat bunun ötesinde, kapitalizm, ne ekonomik olarak, ne

Fuhuﬂ ve
burjuvazi?
de ahlâki olarak fuhuﬂun karﬂ›s›na
bir set oluﬂturamaz. Tersine, halklar›n ahlâk, namus anlay›ﬂlar›n›
adeta silip süpürerek, fuhuﬂun
yayg›nlaﬂmas›n›n önündeki tarihsel setleri y›kan burjuvaziden baﬂkas› de¤ildir. Kariyer için, para
için her ﬂeyi sat›l›k hale getiren
bir kültür, elbette insan vücudunun ve hatta ruhunun da sat›l›k
olmas›n›n zeminini yarat›yor.
‹deolojik olarak böyleyken, pratik
olarak da böyledir. Bugün dünya
çap›nda fuhuﬂun merkezi, emperyalist ülkeler, özel olarak da Avrupa’d›r. Toplumun üzerinde o kadar yayg›n bir denetimleri olan,
hepsi de¤iﬂik düzeylerde birer
“polis devleti” olan Avrupa ülkelerinde, fuhuﬂ sektörünün çok
yayg›n bir organizasyon içinde
sürdürülmesi, kapitalizmin fuhuﬂu
teﬂvik ve himaye politikas›n›n kan›t›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
***
Lenin, bir yaz›s›nda “beyaz kad›n
ticaretine karﬂ›” yap›lan bir toplant›y› aktar›r:
“Kongrede düﬂesler, kontesler,
piskoposlar, papazlar, hahamlar,
polis memurlar› ve her türden
burjuva hay›rseverleri dizildi.
Ne kadar da çok ziyafet verildi,
ﬂaﬂaal› resmi kabuller yap›ld›!
Fuhuﬂun ay›pl›¤› ve zarar› üzeri31
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ne ne kadar da vakarl› konuﬂmalar yap›ld›.
Fakat, soylu burjuva kongre delegelerinin talep ettikleri mücadele araçlar› nelerdi? Baﬂl›ca iki
araçt›: Din ve polis! Hiç ﬂüphesiz fuhuﬂa karﬂ› en emin ve güvenilir olanlar›!” (Lenin, Gençlik
üzerine, syf. 49)
Burjuvazinin iki silah› var fuhuﬂa
karﬂ›: “Din ve polis”... Ama bu
ikisi de art›k dönüp kendisini vuruyor; çünkü polis, dünyan›n tüm
kapitalist ülkelerinde fuhuﬂ mafyas›ndan besleniyor ayn› zamanda;
ve dini kurumlar, liderler, nice zamand›r bir çok ülkede sapk›nl›klar›n kayna¤› durumunda. Kapitalizmin peydahlad›¤› dini görünümlü
tarikatlar›n ço¤u, cinsellik odakl›
tarikatlard›r.
Lenin’in yaz›s›n›n devam› daha ilginç bir olguyu ortaya koyuyor:
“Kongredeki kat›l›mc›lar, ‘düﬂmüﬂ’ k›zlar üzerindeki polis gözetiminden hayranca sözediyorlar, ama iﬂ, çal›ﬂma ücretlerinin
yükseltilmesine gelince kad›n iﬂçilerin daha iyi bir ücret hak etmediklerini belirtiyor bay ve bayan burjuvalar.”
Burjuvazi, eﬂitsizlik, adaletsizlik ve
yoksullukla körükledi¤i fuhuﬂu elbette önleyemez. Sorun da burada dü¤ümlenir.
‹slamc› çevreden Fehmi Koru, 17
yaﬂ›ndaki çocu¤a tecavüz edilmesi
sap›kl›¤›n› “bat›dan almam›z gerekenleri alm›yor, almamam›z
gerekenleri al›yoruz” diye aç›kl›yor. Oysa mesele “do¤u-bat›” de¤il, kapitalizm ve burjuva kültürü meselesidir.
Ama islamc› kültür, bunu söyleyemiyor. Kapitalizm do¤uda da, bat›da da, h›ristiyan toplumda da,
müslüman toplumda da ayn› pisli¤i üretiyor. Açl›k, yoksulluk, adaletsizlik, yani en özet haliyle sömürü düzenin oldu¤u yerde, fuhuﬂ da kurumsal olarak vard›r.
Bu anlamdad›r ki, fuhuﬂun insan
toplumu içinden silinmesi, fuhuﬂu
ekonomik, ideolojik, kültürel olarak ortaya ç›karan, besleyen, teﬂvik ve himaye eden insanl›¤a ayk›r› bir sistemin tasfiyesi meselesidir.

17 Ayl›k Çocu¤a Tecavüz... Çocuk Pornosunda ‘Birincilik’!

ÜLKEM‹Z‹ BU HALE K‹M GET‹RD‹?
Son zamanlarda kültürel, ahlâki
yozlaﬂman›n art›k dibe vurmaya
baﬂlad›¤›n› gösteren olaylara tan›k
oluyoruz.
K›sa süre önce, internette, çocuk
pornosuyla ilgili sitelere en fazla
Türkiye’den girildi¤ini gösteren bir
araﬂt›rma yay›nland›. Ve geçen hafta ‹zmir’de, annesi fuhuﬂ yapan 17
ayl›k bir çocu¤a, “annesinin” yan›nda ve onay›yla tecavüz edildi. Tecavüz edenler, üç yetiﬂkin insan müsvettesiydi... Bir baﬂka olay, bir tecavüzcü, “olay kan davas›na dönüﬂmesin” diye, kendi k›z›n› tecavüz
etti¤i kad›n›n kocas›na peﬂkeﬂ çekiyordu...
Üç olay da çok sars›c› oldu¤u
için fazlas›yla gündeme girdi. Ama
biliyoruz ki, yozlaﬂma, ülkenin her
yerinde hergün buna benzer olaylar
üretiyor. Yozlaﬂma art›k tekil, münferit olaylar olman›n çok ötesindedir. Uluslararas› Göç Örgütü’nün
2004’te yay›nlad›¤› bir raporda,
“Türkiye'nin kad›n ticareti ve fuhuﬂta merkez üs haline geldi¤i”,
rakamlarla ortaya konulmuﬂtu. Ama
pek tart›ﬂmad› kimse.
Oysa, böyle bir ﬂey nas›l oluyor,
daha do¤rusu olabiliyor diye sormal›yd› herkes.
Evet, ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Vakit geçirmeden bu sorular› tüm toplum tart›ﬂmal›.
Ve tabii, nas›l tart›ﬂaca¤›z, neyi
tart›ﬂaca¤›z, bunu da do¤ru tespit etmek gerek.
Diyoruz ki, e¤er bu olaylar tart›ﬂ›lacaksa, bugün otomobilden yiyecek içece¤e kadar her ﬂeyin reklam›n›n cinsellikle yap›ld›¤› bir düzende yaﬂad›¤›m›z› unutamay›z.
Bunlar tart›ﬂ›lacaksa, düzenden, kapitalizmden ba¤›ms›z tart›ﬂ›lamaz.
Toplumsal çürüme ve yozlaﬂma,
12 Eylül Cuntas›’n›n ard›ndan artan
bir ivmeyle h›zlanm›ﬂt›r. Öyleyse,
yozlaﬂman›n tabii sonuçlar› olan bu
ürpertici ve vahim olaylar, 12 Eylül

50 Y›ld›r “Milliyetçi,
muhafazakar, dini
bütün” partiler
taraf›ndan
yönetilen bir ülkede,
fuhuﬂ, uyuﬂturucu,
kumar nas›l bu kadar
yayg›nlaﬂt›?..
Cuntas›’ndan, cuntan›n destekçilerinden de ba¤›ms›z tart›ﬂ›lamaz.
Bu kadar m›? Hay›r!
Ahlâki çürümenin, yozlaﬂman›n
ülkemizdeki as›l milad›, ülkemizin
kap›lar›n›n emperyalizme aç›lmas›na uzan›r. Emperyalizm daha o zamandan kendi kültürünü de getirerek herﬂeyi çürütmeye baﬂlam›ﬂt›r.
O halde, e¤er çocuklara tecavüzü,
Türkiye’nin çocuk pornosundaki
“birincili¤ini” tart›ﬂacaksak, ülkemize emperyalizmi sokanlar› tart›ﬂaca¤›z demektir. Evet, biz diyoruz
ki, bu olaylar tart›ﬂ›lacaksa, ülkemizi 50 küsür y›ld›r yöneten Menderes-Demirel-Özal-Tayyip çizgisi
tart›ﬂ›lmal›d›r. Çünkü asl›nda, buna
uzanmayan her tart›ﬂma yüzeysel-

dir, bu kayna¤› sorgulamayan her
tart›ﬂma, eksiktir. Biliyor ve tahmin
ediyoruz ki, 17 ayl›k çocu¤a tecavüz edilmesi, çocuk pornosu gibi,
bu i¤renç, aﬂa¤›l›k ahlaks›zl›klarla,
Menderesler’in,
Demirellerin,
Özallar›n, Tayyiplerin isimlerinin
yanyana an›lmas›n› baz›lar› kavramakta güçlük çekeceklerdir. Fakat
ﬂu iyi bilinsin; kurdu¤umuz bu ba¤da hiçbir abartma yoktur. Emperyalist kültüre, burjuvazinin özgürlük
ve haz anlay›ﬂ›na kap›lar› açanlar,
bu pisliklerin girmesini, isteseler bile engelleyemezler. Bu pislikleri
ülkemize, insan›m›z›n beynine sokanlar, toplumu emperyalizme ve
kapitalizme mahkum edenlerdir.
Sözü edilen çirkefliklerle, bu ülkeyi
50 küsür y›ld›r yönetenler aras›ndaki somut ve reddetilemez ba¤ da budur.
Evet, feodalizmin cinselli¤i bast›rmas›ndan tutun da, pedofiliye kadar birçok olgu üzerinden bu olaylar aç›klanmaya çal›ﬂ›labilir. Ama
herkes ﬂunu gözönünde bulundurmal›d›r:
Cinselli¤in hayat›, duygular›,
düﬂünceleri, al›ﬂkanl›klar› teslim almaya baﬂlad›¤› yerde, bu tür sonuçlar kaç›n›lmazd›r. Bu tür olaylar,

Devrimcilerden Ça¤r›:
ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N MÜCADELE EDEL‹M!
Bu düzen her ﬂeyiyle çürümüﬂtür.
Bir buçuk yaﬂ›nda küçük bir bebe¤e tecavüz ettiriyor bu düzen.
Aﬂa¤›l›k soygun ve zulüm düzeni
böyle ﬂerefsiz ve i¤renç insan müsvetteleri yarat›yor. ...
Biz yozlaﬂmaya karﬂ› halk›n kültürüyle mücadele ederken burjuvazi büyük bir yozlaﬂma yarat›yor.
Bu düzenin medyas› da hemen
tüm yaz›lar› ve programlar›yla yozlaﬂmay› besliyor. Ve geliﬂtiriyor.
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Tüm toplum yozlaﬂma bata¤›nda
çocuklar›n› da sevemez hale getirilmek isteniyor. ...
Lanet olsun bu düzene.
Çocuklar›m›z için mücadele edelim. Çocuklar›m›z› bu düzene teslim
etmeyelim...
Daha fazla geç kalmayal›m, çocuklar›m›z›n gelece¤ini halk kültürümüzü sahiplenerek kural›m.”
(Karanfiller Kültür Merkezi
aç›klamas›ndan)

yaln›zca sonuçturlar. Mesela 17 ayl›k çocu¤un fahiﬂelik yapan annesini lanetleyerek veya hapishanede
ﬂiﬂleyerek de “toplumsal vicdan”
geçici olarak rahatlat›labilir. Ama
emin olunsun ki, benzer olaylar tekrarlanacak, o vicdan tekrar tekrar
kanamaya devam edecektir.
Peki o zaman ne olacak?
‹ki ihtimal vard›r:
Birincisi; toplumsal vicdan›n
böylesine insanl›k d›ﬂ› olaylar› kan›ksamaya baﬂlamas›d›r. Ki bu, toplumun ÇÜRÜMES‹ dedi¤imiz olgunun ta kendisidir.
‹kinci ihtimal ise; toplumsal
vicdan›n, bu tür olaylara “üzülmenin, k›zman›n” ötesinde, nedenlerine yönelip, bu sonuçlar› yaratan nedenlere isyan etmesidir. Elbette, olmas› gereken ikincisidir. Ve ikincisinin olmas› için, bu yozlaﬂmay› yaratan as›l kayna¤›n do¤ru tespit
edilmesi ﬂartt›r.

Yozlaﬂman›n çözümünün
“dinde, muhafazakârl›kta”
olmad›¤›n›n kan›t›, 56 y›ll›k
iktidarlard›r. Ülkemizde yozlaﬂma sorunu ortaya konulurken, genellikle 1980 sonras›na vurgu yap›l›r. Evet, bu dönemde büyük bir h›z
kazand›¤› do¤rudur. Ama bu, ‘80
öncesinde bu sorunun ve bu sorunu
do¤uran politikalar›n hiç olmad›¤›
anlam›na gelmiyor. Biz bu anlamda,
öncesini de göstermek istiyoruz.
As›l mesele, bu tür olgular› ortaya
ç›karan as›l kaynak, emperyalizmin,
kapitalizmin kültürünün ülkemize
taﬂ›nmas›d›r. Ki bunun milad› da
çok daha geriye gider.
1950’den bu yana iktidar olan
faﬂizm ve gericilik, tüm bu yozlaﬂmadaki pay›n› gizledi¤i gibi, bu
yozlaﬂmay› kendi gericiliklerini
gizleme arac› haline bile getirmiﬂlerdir. Her dönem, yozlaﬂman›n temel nedenini “dini de¤erlerden ve
muhafazakârlıktan uzaklaﬂmak”
olarak gösterdiler.
Oysa, ülkemiz, “dini de¤erleri
tam ve kat› muhafazakâr” iktidarlar›n yönetiminde sürüklendi bu ba-

“E¤itimci”ye Bak›n!
Bal›kesir Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nde görevli bir Müdür Yard›mc›s›
3 Kas›m 2006’da Bal›kesir Fen Lisesi’nde k›z ö¤rencilere hitaben yapt›¤›
konuﬂmada ﬂunlar› söylüyor:
“Etekleriniz diz kapa¤›n›z› örtmeli çünkü siz merdivenlerden ç›karken erkekler alt›n›zdan bakar. Siz
onlar› kardeﬂ, arkadaﬂ olarak görürsünüz ama onlar sizi kesinlikle öyle
görmezler. Erkek milletini tan›mazs›n›z, daha çok küçüksünüz. Mesela
ﬂu anda ben de önde oturan k›zlar›n
oturuﬂlar›ndan etkilenebilirim; ama
etkilenmiyorum.”
Sözkonusu konuﬂmay›, Vatan gatakl›¤a. Türkiye, onlar›n yönetiminde “uyuﬂturucu kaçakç›s› bir ülke”
olarak tan›nd›. Onlar›n yönetiminde
“fuhuﬂ merkezi” haline geldi.
‹nternette çocuk pornosuna en
fazla “ilgi” gösteren ülkeler s›ralamas›nda Türkiye’nin “birinci” ç›kmas›n›n ve ayn› lanet konuda dünyadaki ﬂehirler s›ralamas›nda da ‹stanbul, ‹zmir, Ankara’n›n ilk s›ralarda olmas›, pekçok aç›dan çarp›c›d›r.
Düz bir bak›ﬂla bir çok paradoksu
içermektedir.
Sözkonusu araﬂt›rmada “birinci
s›rada”, “cinsel özgürlük”leriyle
ünlü birçok Avrupa ülkesinin de¤il
de bir “islam ülkesi”nin olmas› nas›l aç›klanabilir acaba? Demek ki,
“yüzde 99’u müslüman” bir ülke
olmak da, ahlâki çürümeye bir engel teﬂkil etmemektedir.
Yozlaﬂma, sömürü düzeni içinde
birçok kaynaktan besleniyor. Bir
yandan kapitalizm, bir yandan yeryüzündeki zevkin, iktidar›n arac›
haline getirilmiﬂ bir din anlay›ﬂ›, bir
yandan aﬂiretlerin feodal töreleri,
tatminsizlikleri, sapk›nl›klar› besliyorlar.
Cinselli¤in dibe vurmas›yla ortaya ç›kan bu yozlaﬂma sorununun
çözümü, “7 yaﬂ›ndan büyük” k›zlardan –kendi k›z› bile olsa– tahrik
olan bir zihniyetin ﬂeriat düzenini
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zetesi yazar› Mustafa Mutlu, 4 Kas›m günkü yaz›s›nda gündeme getirdi.

Konuﬂmada dile gelen
zihniyete bak›n. Evlatlar›m›z› bu zihniyet okutup e¤itiyor. Bu zihniyet, sap›k yetiﬂtirmekten baﬂka ne yapabilir?
Bu konuﬂma bize, “Cüppeli Ahmet Hoca sapk›nl›¤›”n›n tekil, münferit olmad›¤›n› gösteriyor.
E¤itimciye bak›n; ona göre, tüm
erkek ö¤renciler, her an karﬂ› cinse
sald›rmaya haz›r, tüm k›z ö¤renciler
ise, erkekleri tahrik eden kiﬂiler konumundalar...
Bu kafa, ahlâkl› m› ﬂimdi? Bu kafa “muhafazakâr” m›? Hay›r, bu kafa
sadece sap›k. Sap›kl›klar›n› neyle gerekçelendirdi¤inin ise önemi yok!
kurmaktan geçmiyor herhalde. Kapitalizmin “genelevleri”yle resmileﬂtirdi¤i fuhuﬂu, kapitalizmin d›ﬂ›na ç›kamayan islamc›l›k da “muta
nikah›” gibi yöntemlerle meﬂrulaﬂt›rmaktad›r. H›ristiyanl›¤›n kiliselerinin de nas›l bir yozlaﬂma içinde
olduklar› s›k s›k bas›na yans›yan
haberlerden biliniyor. Demek ki, ne
kiliseyle, ne camiyle de önlenemiyor bu yozlaﬂma.
Türban, tesettür defilelerinin nas›l yayg›nlaﬂt›¤›na ve kan›ksand›¤›na bak›n. Tesettür, islam inanc›nda
“kad›n›n dikkat çekmemesi, erke¤i
tahrik etmemesi”yle gerekçelendirilmiyor mu? Fakat bu defilelerde
söylenen ﬂudur: “E¤er bunlar› giyersen, daha çok dikkat çeker, daha
güzel olur, daha çok be¤enilirsin...”
Burada, bu tür defilelerin yap›lmas›ndan daha çarp›c› olan ise, islamc›
çevrede birkaç c›l›z sesin d›ﬂ›nda
bunlara bir itiraz›n yükselmemesidir. Kad›n pazarlaman›n bir baﬂka
organizasyonu olan defileleri meﬂrulaﬂt›ran bir anlay›ﬂ, fuhuﬂu, yozlaﬂma sorununu çözebilir mi?

Buyrun size “küçük Amerika”! Ülkemizde -en aç›k ifadesini fuhuﬂ, uyuﬂturucu ve kumarda
bulan- yozlaﬂman›n boyutlar› ortadad›r. Bu yozlaﬂma, 1950’lerden

beri, ülkemizde k›sa kesintiler d›ﬂ›nda “muhafazakâr, dinci, milliyetçi”, yani k›sacas› SA⁄ partiler vard› iktidarda. Kalan boﬂluklar›n bir
k›sm›nda da muhafazakârl›kta düzen partileriyle yar›ﬂan cuntalar vard›. Dolay›s›yla, bu yozlaﬂman›n sorumlular› da 50 küsür y›ld›r iktidar
olanlardan baﬂkalar› de¤ildir.
Demokrat Parti’den Adalet Partisi’ne,
DYP’den
ANAP’a,
MSP’den AKP’ye kadar, tüm bu
partiler 56 y›ld›r, muhafazakârl›k
ad›na nas›l politikalar uygulad›lar
ki, bu noktaya gelindi?
Herkesin ama özellikle de “milli
ve manevi de¤erlerimizi savunuyorlar” düﬂüncesiyle bu partilere oy verenlerin düﬂünmesi, tart›ﬂmas› gereken bir sorudur bu.
Demokrat Parti (DP) iktidara
geldi¤inde, izleyece¤i politikay› ﬂu
sloganlarla özetlemiﬂti: “Küçük
Amerika olaca¤›z!”, “Her mahallede bir milyoner yarataca¤›z!”
Ülkemizin ekonomide adaletsizli¤in, sefaletin hüküm sürdü¤ü, ahlâki, kültürel olarak h›zla yozlaﬂma
bata¤›na batmakta olan bir ülke haline gelmesinin kayna¤›n› bu iki
sloganda bulmak mümkündür.
Emperyalizm -özel olarak da
ABD emperyalizmi-, ekonomik, siyasi, askeri, kültürel her türlü melanetin kayna¤›d›r. “Küçük Amerika”
olmak politikas›, asl›nda tüm o melanetin ülkemize taﬂ›nmas›ndan
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. ‹ﬂte taﬂ›n›yor.

H›rs›zl›¤a Karﬂ›
Halk Önlemi
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi'nde
Temel Haklar Derne¤i'nin yozlaﬂt›rmaya karﬂ› faaliyetleri sürüyor.
Mahallede son dönemde artan
h›rs›zl›¤a karﬂ› bir süredir çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›ran dernekte, 5 Kas›m’da esnaf›n ve mahalle sakinlerinin kat›ld›¤› bir toplant› daha düzenlendi. Toplant›da özelikle esnaflar
h›rs›zlarla yaﬂad›klar› sorunlar› dile
getirerek acil çözüm üretilmesine

Taﬂ›nan her pislik, daha berbat pisliklerin kayna¤› oluyor. “Her mahallede bir milyoner yaratmak” demek ise, her mahallede onbinlerce
aç ve yoksul olmas› demektir. ‹ﬂte o
da DP taraf›ndan olmasa da, onun
izleyicileri taraf›ndan “baﬂar›lm›ﬂ”t›r.
Ülkemiz 60 y›ll›k politikalarla
bu hale gelmiﬂ, “aç mezar› yoktur”
deyiminin oldu¤u bir ülkede, 10
milyonun üstünde insan açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂamaya mahkum edilmiﬂtir.
Fuhuﬂ, açl›¤›n ikiz kardeﬂidir.
Açl›¤›n oldu¤u her yerde, yozlaﬂma
da vard›r. Ve yozlaﬂman›n duraca¤›
herhangi bir yer, bir s›n›r yoktur. O,
durmadan geniﬂleyen ve durmadan
derinleﬂen bir batakl›kt›r. 17 ayl›k
bebe¤ini tecavüzcülerin önüne atacak orospular da ç›kar bu batakl›ktan, çocuk pornosu da... Bak›n nereden nereye geliniyor? 50 y›l önce
“Küçük Amerika” olaca¤›z diye
baﬂlat›lan serüven iﬂte ülkemizi,
toplumumuzu, insan›m›z› nerelere
getiriyor...

Buyrun size bir paradoks
daha; Fethullahç›, milliyetçi
polisin himayesindeki fuhuﬂ:
Uluslararas› raporlar, ülkemizin bir
fuhuﬂ üssü oldu¤unu ilan ediyor. ‹ktidarlar buna itiraz ediyor mu? Normalde etmesi gerek. Çünkü bir ülke
için bundan daha aﬂa¤›lay›c›, utanç
verici bir niteleme düﬂünülebilir
vurgu yapt›lar.
Yap›lan tart›ﬂmalarda sorunun çözümü için bundan sonra beraber hareket edilmesi gerekti¤i belirtilirken,
toplant› sonunda mahalle esnaflar›n›n haz›rlay›p da¤›taca¤› el ilanlar›
ve afiﬂler bas›lmas›na karar verildi.
Toplant›dan ç›kan baﬂka bir karar da
haftaya tekrar bir yürüyüﬂ düzenlenmesi oldu. Hat›rlanaca¤› gibi mahallede k›sa bir süre önce h›rs›zl›¤a karﬂ› bir yürüyüﬂ düzenlemiﬂti. Bu yürüyüﬂü yetersiz bulan mahalle sakinleri daha kapsaml› ve kitlesel bir yürüyüﬂ yapma karar› ald›lar.
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mi?... Ama ülkemizi yönetenler itiraz edemiyorlar bu raporlara. Çünkü biliyorlar ki, raporlar do¤ru. Peki nas›l oluyor bu? ‹ﬂte size bir paradoks daha.
Poliste Fetullahç›, islamc› örgütlenmeden s›k s›k söz edilir. Yani polisin içinde önemli bir kesim islamc›d›r. Kalanlar›n büyük bölümü de
MHP e¤ilimli... Devrimci, solcu polis yok zaten.
Öte yandan ﬂu da gerçek ki; ülkemizdeki fuhuﬂ, kumar, uyuﬂturucu, mafya çeteleri, büyük ölçüde
polisin himayesiyle sürüyor. Her
çetenin içinde polisler cirit at›yor.
Fuhuﬂ, uyuﬂturucu, kumar ticareti,
herkes biliyor ki, üst düzey polis
ﬂeflerinin, bürokrasinin himayesi
olmaks›z›n süremez... Cümleyi tam
olarak ﬂöyle kurmak gerekiyor o zaman: Fuhuﬂ, kumar, uyuﬂturucu,
mafya; islamc› ve milliyetçi polisin
himayesinde sürüyor. Aynen, ülke
genelinde yozlaﬂman›n “milliyetçi,
muhafazâkar” partilerin iktidar›nda
sürüyor oldu¤u gibi...

Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, acil, ertelenemez, hakl›,
meﬂru ve yaln›z devrimcilerin önderli¤inde sürdürülebilir bir mücadeledir: Ortaya
ç›kan bu olgular, 17 ayl›k bebe¤e tecavüze, fuhuﬂ birincili¤ine uzanan
olaylar, devrimcilerin yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesinin ne kadar do¤ru,
yerinde ve meﬂru bir mücadele oldu¤unu, bir kez daha herkese göstermektedir.
Yozlaﬂmaya karﬂ› mücadele, bu
ülkede art›k sömürü düzenine karﬂ›
mücadelenin ayr›lmaz parçalar›ndan biri olarak ele al›nmak durumundad›r. Dolay›s›yla tüm devrimci, demokratik güçlerin bu sorunu
gündemlerine almas› için yapt›¤›m›z ça¤r›lara, umar›z ki, art›k daha
fazla kulak verilir.
Toplumsal çürümenin önünde
yaln›z devrimciler durabilir. Kapitalizm ve onun bir parças› haline gelmiﬂ her türden gericilik, asla yozlaﬂmaya karﬂ› duramaz.

Cuntac›lardan hesap sormak meﬂrudur!

dan avukatlar›n davaya iliﬂkin talepleri dinlendi. Arduruﬂman›n karar
‘Kenan Evren’e suikast’ davas›nda Ercan Kartal’a a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ d›ndan
duruﬂmas› oldu¤u söylenemüebbet veren ACM cuntac›lara sahip ç›kt›. Ancak halk›n ada- rek Ercan Kartal’a son olarak söylemek istedikleri soletinin 12 Eylül’den hesap sormas›na engel olamayacak!
ruldu. Sadece Kartal’›n dedan yoksunuz. Usulen savunma
2000 y›l›ndan bu yana Edirne F
¤il, avukatlar›n da bu duruﬂman›n
Tipi Hapishanesi’nde tek kiﬂilik
yapmayaca¤›z. ‹ddia makam› madkarar duruﬂmas› oldu¤unu bilmehücrede tutudi gerçe¤in ortaya ç›kar›lmas› için
dikleri anlaﬂ›l›rken, Ercan Kartal
lan
Ercan
u¤raﬂmam›ﬂt›r. Müvekkilimin ceza
davaya iliﬂkin k›sa bir konuﬂma
Kartal’a, 8
almas› için u¤raﬂm›ﬂt›r”.
yapt›.
Kas›m günü
Karar öncesi Ercan Kartal’a söz
ç›kar›ld›¤›
Ba¤›ms›z, demokratik,
verildi¤inde ise, bir baﬂka hukukduruﬂmada,
suzluk daha ortaya ç›kt›. Bu duruﬂsosyalist bir ülkeyi
“a¤›rlaﬂt›r›lman›n “karar duruﬂmas›” oldu¤u
kurana dek savaﬂaca¤›z
m›ﬂ müebbet
önceden bildirilmedi¤i için, Kartal
hapis cezas›”
da buna iliﬂkin bir savunma haz›rla“Her mahkemede konuﬂtuk” diverildi.
yamam›ﬂt›.
yerek
sözlerine baﬂlayan Kartal, ül12 Eylül
12 Eylül gibi bir hukuksuzlu¤un,
kemiz
faﬂizmle yönetilmeye devam
Cuntas›’n›n
ancak hukuksuzluklarla savunulabietti¤i sürece de konuﬂmaya devam
ﬂefi “Kenan
lece¤i, bu son duruﬂmada da görüledeceklerini söyledi. Kartal konuﬂEvren’e sumüﬂ oldu.
mas›na ﬂöyle devam etti:
ikast emrini
“Ba¤›ms›z, demokratik, sosyavermek” suçDireniﬂimiz
Kazanacak!
list bir ülke kurulana kadar savaﬂlamas›
ile
maya devam edece¤iz ve mutlaka
yarg›land›¤›
Taylan Tanay’›n tahliye talebikuraca¤›z. Türkiye halklar› onurlu
davan›n duruﬂmas›nda tecrit baﬂta
nin ard›ndan söz alan Ercan Kartal,
yaﬂayacak, sömürülmeden, ezilmeolmak üzere gündemdeki çeﬂitli koilk olarak Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin
den. Bugüne kadar burada empernularda devrimcilerin bak›ﬂ›n› dile
dilekçesini sundu. “Büyük ölüm
yalizm ve iﬂbirlikçisi oligarﬂinin
getiren dilekçeler okuyan Kartal,
orucu direniﬂimizin zafere ulaﬂacatemsilcisi olarak siz vard›n›z. Türkisloganlarla geldi¤i mahkemeden
¤›na inan›yoruz” diyen Kartal sözye halklar›n›n ba¤›ms›zl›k özlemini
sloganlarla ayr›ld›.
lerini ﬂöyle sürdürdü: “Bugün olidile getiren biz vard›k. Siz faﬂizmi
garﬂinin birkaç sözcüsü d›ﬂ›nda
temsil ediyordunuz biz Türkiye
12 Eylül faﬂizmi
kimse tecriti savunamaz duruma
halklar›n›n taleplerini, sosyalizm
gelmiﬂtir. Bunu yaratan büyük ölüm
hukuksuzluk olmadan
özlemlerini. Bu ülkede emperyalizorucu
direniﬂimiz
ve
122
kahraman
mi ve iﬂbirlikçilerini yokedene kasavunulamaz
ﬂehidimizdir. Bugün gelinen noktadar savaﬂaca¤›z”.
da
tecrit
politikas›
teﬂhir
olmuﬂtur”.
Duruﬂmada ilk sözü alan, KarErcan Kartal, karar için verilen
Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saytal’›n avukatlar›ndan Naciye Demir,
aran›n ard›ndan salona “Yaﬂas›n
maz ve Behiç Aﬂc›’n›n sözlerinden
savunma yapabilmeleri için müvekHalk›n Adaleti, Yaﬂas›n Devrimci
al›nt›lar yapt›¤› konuﬂmas›n› “direkilleriyle rahat görüﬂme yapabilmeHalk Kurtuluﬂ Cephesi, Yaﬂas›n Önniﬂimizin önündeki hedef tecritin
leri gerekti¤ini, ancak F Tipi tecrit
derimiz Dursun Karataﬂ” sloganlar›
kald›r›lmas›d›r. Elbetteki kazanacaortam›nda küçücük odada yanlar›nile girerken, mahkeme baﬂkan› ale¤›z” sözleriyle tamamlayan Kartal
da görevliler varken böyle bir salacele karar› okuyarak Kartal’› d›ﬂadaha sonra, Bülent Ecevit’e iliﬂkin
vunmay› haz›rlaman›n etik olmad›r› ç›kartt›. Kartal sloganlarla mahdüﬂüncelerini aç›klad›.
¤› gibi, bu durumun avukatl›k yasakeme salonunu terketti.
s›na da ayk›r› oldu¤unu aç›klad›.
Ecevit’in halk düﬂman› bir katil
12 Eylül faﬂizminin sürdü¤ünün
Avukat Taylan Tanay da ayn› konuoldu¤unu belirten Kartal, 19 Arabir kan›t› olan davada, Ercan Karda ﬂunlar› söyledi:
l›k’tan IMF yasalar›na kadar suçlatal’a “a¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ müebbet hapis
r›n› s›ralad›. Kartal, “gelecek kuﬂakcezas›” verilirken, ayn› davadan
“Savunma
yapabilmemizin
lar Bülent Ecevit ve benzerlerinin
yarg›lanan Fadime Baﬂtu¤’a ise alt›
önündeki tüm engellerin ortadan
gerçek halk düﬂman› oldu¤unu göy›l üç ay hapis cezas› verildi. Büyük
kald›r›lmas›n› istiyoruz. 1.5 y›ld›r
recektir” dedi.
Direniﬂ’te ﬂehit düﬂen Berkan Abamüvekkilim Ercan Kartal’la görütay da ayn› davadan yarg›lan›yordu.
ﬂemedi¤imiz için savunma hakk›nKartal’›n konuﬂmas›n›n ard›n35
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Tiplerinden gelen bir mektubu okuyan tutsak annesi
Nagehan Kurt, “TAYAD’l›
olmak bir ayr›cal›kt›r, bir
onurdur” sözleriyle tarihi
bir onurun alt›n› çizerken,
bir baﬂka tutsak anas› Melek Akgün de F Tiplerindeki bask› ve tecriti anlatt›.
So¤uk havaya karﬂ›n evlatlar›n›n sesini duyurman›n
coﬂkusunu yaﬂayan TAYAD’l›lar, eylemlerine sloganlarla son verdiler.
ANKARA
ABD‹
‹PEKÇ‹ PARKI’nda üç
y›ldan fazla bir zamand›r
tecritin kald›r›lmas› talebiyle oturma eylemi yapan
TAYAD’l› Aileler, her hafta
oldu¤u gibi, 4
Kas›m’da da
tecriti anlatan
tutsak mektubunu okudular
ve
‘tecrite
son’ diye hayk›rd›lar. TAYAD ad›na
yap›lan aç›klamada, Ankara yürüyüﬂü hat›rlat›larak, “Bugün tecritin siyaseten sorumlusu olan AKP’nin vekilleri bile
tecrit uygulamas›n›n arkas›nda duramazken; AKP bu konudaki ketum
tutumunu sürdürmekte, çözümsüzlü¤ü dayatmakta ›srar ediyor.” denildi.
Halk›n tüm kesimlerinin tecrite karﬂ›
oldu¤u hat›rlat›lan aç›klamada, Adalet Bakan›’n›n heyetlerle görüﬂmemesi eleﬂtirilerek, “Adalet Bakan›
bugün için ‘Daha Kaç ‹nsan Ölecek’
sorusundan kaçabilir ancak kurtulamaz. Dün oldu¤u gibi bugün de bundan sonra da ‘Tecrite Son’ demekten,
tecrit iﬂkencesini her f›rsatta dile getirmekten asla vazgeçmeyece¤iz. Ta
ki tecrit ad› verilen bu zulme son verilene dek!” ifadelerine yer verildi.
Aç›klaman›n ard›ndan Semiha
Eyilik, hücre maketinin içine girerek,
TBMM görüﬂmelerini anlatt›. Bu
arada, 40 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
bu hafta tutsak mektubu okunmad›.
Eyilik bunun nedenini, tecritten kaynakl› yaﬂanan mektup yasaklar› ola-

Üç insan ölüyor...

TECR‹TE SON!
Adalet Bakan› alt› y›l›n ard›ndan
çivisi ç›km›ﬂ “eylemi b›rak›n” aç›klamalar› ile, yo¤unlaﬂan kamuoyu
bask›s›n› püskürtmeye çal›ﬂ›rken, üç
insan gün gün ölüme yürüyor. Geçen
hafta Ankara’ya yürüyen TAYAD’l›
Aileler ise, tecrit kalkana kadar direniﬂin sürece¤ini ve direnenlerin sesi
olmaya devam edeceklerini hayk›r›yorlar.
‹STANBUL SULTANAHMET
Meydan›, 5 Kas›m günü de TAYAD’l› Aileler’in ‘tecrite son’ sloganlar›yla inledi. Tutsak mektuplar›yla tecriti anlatmaya devam eden TAYAD’l›lar, Küçükarmutlu’da katledilen Arzu Güler, Bar›ﬂ Kaﬂ, Bülent
Durgaç ve Sultan Y›ld›z’› da and›lar.
Sloganlar›n› onlar için hayk›ran TAYAD’l›lar, “Tecrite Son” ve “Sana
Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” yaz›l› iki
pankart ile direniﬂçilerin resimlerini
taﬂ›d›lar. TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan
Mehmet Güvel, Ankara’da yap›lan
görüﬂmeler hakk›nda bilgi verdi. F
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rak aç›klad›.
Ayr›ca Ankara Dikmen Sokullu
Çarﬂamba Pazar›’nda esnafa ve mahalle halk›na bildiriler da¤›tan TAYAD’l›lar “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” yaz›l› önlükler giydiler.
‹ZM‹R KEMARALTI Çarﬂ› giriﬂinde 5 Kas›m günü ayn› slogan
yank›land›. “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” diyen TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Serkan Onur Y›lmaz,
“Tecritin kald›r›lmas› için ellerinden
geleni yapacaklar›n› söyleyerek namus sözü veren milletvekilleri” oldu¤unu kaydederek, bu sözlerin takipçisi olacaklar›n› ifade etti. “Behiç Aﬂç›
Onurumuzdur, Sevgi Saymaz Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamadan sonra Sema Koç taraf›ndan F
Tiplerinden gelen Deniz Tepeli’nin
mektubu okundu.
Bu arada Buca Forbes’teki açl›k
grevi ve oturma eylemi de tecriti halka anlatan bir mevzi olmaya devam
ediyor.
ANTAKYA ULUS Meydan›, tecrite karﬂ› her hafta oturma eylemi yap›lan yerlerin baﬂ›nda geliyor. 3 Kas›m günü 37. haftas›nda yap›lan eylemde konuﬂan Niyazi Harnubo¤lu,
Cemil Çiçek’in son aç›klamalar›n›
hat›rlatarak, bunlar›n inkar ve demagojiden ibaret oldu¤unu kaydetti.
“Bu insanlar giderek ölüme yaklaﬂ›yorlar, 123. insan ölmeden derhal bu
sorunun çözülmesini istiyoruz.” diyen Harnubo¤lu, inkâr ederek yok
sayarak hiçbir sorunun çözülemeyece¤ini hat›rlatt›.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi esnas›nda da halka tecriti sözlü
olarak anlatmaya devam eden TAYAD’l›lar, sel felaketinde de iktidar›n halk›n can›na de¤er vermedi¤inin
görüldü¤ünü ifade ettiler. Kand›ra F
Tipin’den Gökhan Gündüz’ün mektubunun okundu¤u eylem, sloganlar
ve bildiri da¤›t›m› ile son buldu.
Oturma eylemi yap›lan yerlerden
biri de SAMSUN’du. 4 Kas›m günü
Süleymaniye Geçidi'nde biraraya gelen TAYAD'l›lar, "Filistin'i, Lübnan'›,
Irak'› aratmayan ülkemiz F Tipi hapishaneleri sorunu çözülmek zorun-

s› istendi. TAYAD’l›lar ad›na aç›klama yapan ﬁemsettin Kalkan, Büyük Direniﬂ’in 2207 gün önce baﬂlad›¤›n› hat›rlatarak, “Tecrite karﬂ›
direniﬂ sürüyor. Av. Behiç Aﬂç›,
Gülcan Görüro¤lu ve Sevgi Saymaz açl›¤a yat›rd›klar› bedenleriyle ölümün eﬂi¤inde gün be gün
Samsun erirken ayn› zamanda tecrit zulmüne meydan okuyorlar.” dedi. Kalda, tecrit kald›r›lmak zorundad›r. Kakan, tecrite karﬂ› birlikte mücadele
çacak yer kalmam›ﬂt›r.” dediler.
ça¤r›s› yapt›.
Aç›klama sonras›nda beﬂ dakikal›k
MERS‹N TAﬁ B‹NA önündeki
oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar›n
eylem ise, 38. haftas›na girdi. 6 Kabildiri da¤›t›m› s›ras›nda iki kiﬂi pros›m günü “Tecritin Kalkmas› ‹çin
vokasyon yaratmaya kalk›ﬂt›. Hak etÖlüyorlar” yaz›l› pankart ve direniﬂti¤i ﬂekilde karﬂ›l›k bulan serseri poliçilerin resimleriyle biraraya gelen
se s›¤›n›rken, TAYAD’l› Hacer ÖrgüTAYAD’l›lar, iktidara tecriti kald›rlü bir süre gözalt›na al›nd›. Örgüma ça¤r›s› yapt›lar. Aç›klaman›n arlü’nün karakola götürüldü¤ü esnada
d›ndan Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi HaTAYAD’l›lar›n bir bölümü destek
pishanesi’nde tecrit hücresinde buluiçin giderken, di¤erleri bildiri da¤›t›nan Ercan Kutlu’nun gönderdi¤i
m›na ve halka sesli olarak tecriti anmektup okundu. TAYAD’l›lar daha
latmaya devam ettiler, “direniﬂ kazasonra Atatürk Caddesi üzerinde tecnacak” dediler.
ritle ilgili bildirileri da¤›tt›lar.
ADANA ‹NÖNÜ PARKI’nda
◆ Öte yandan, Büyük Direniﬂ’in
haftalard›r süren oturma eyleminde,
7. y›l›n› selamlamak amac› ile Bur6 Kas›m günü de tecritin kald›r›lma-

sa’da dört ayr› yere “F T‹PLER‹NDE
TECR‹TE SON” yaz›l› HÖC imzal›
pankartlar as›ld›, yaz›lamalar yap›ld›.
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri de,
1 Kas›m günü Ordu Caddesi üzerinde binlerce bildiri da¤›tarak tecriti
Erzincan halk›na anlatt›lar.
◆ ‹skenderun’da ise Emek ve
Demokrasi Platformu’ndan Behiç
Aﬂc›’ya destek geldi. E¤itim-Sen ﬁube binas›nda 8 Kas›m’da bir bas›n
toplant›s› düzenleyen dönem sözcüsü Faz›l Alç›n, Aﬂc›’n›n taleplerinin
kabul edilmesini istedi.
◆ DETAK üyeleri ise, 5 Kas›m
günü Taksim Tranvay Dura¤›’nda
yapt›klar› eylemde, “Ölüm Orucu Sürüyor, Zindanlar› Y›kal›m
Tutsaklara Özgürlük” pankart› açarak, tecriti protesto
ettiler. “Av. Behiç Aﬂc› Yaln›z De¤ildir” yaz›l› önlükler
giyen DETAK’l›lar, “zindanlar y›k›l›p tutsaklar özgürleﬂinceye, F tipi zindanlar kapat›l›ncaya de¤in mücadelemiz sürecek” dediler.

Adalet Bakanl›¤› ‘Üzülme’ Makam› De¤ildir; Tecriti Kald›r!
30 Ekim günü Bakanlar Kurulu sonras› düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, gazetecilerin Behiç Aﬂc› ile ilgili sorular›n›, “Ne var cezaevlerinde? Bu kiﬂi cezaevinde
de¤il herhalde. Hiç o türlü ideolojik ﬂeylerle
vakit kaybetmeyin. ‹kincisi hak araman›n yolunun hukuk çerçevesinde olmas› gerekir.” sözleriyle
cevaplayan Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 3 Kas›m günü
kat›ld›¤› ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Milletleraras›
Tahkim Semineri'nde de ayn› konuda gazetecilerin sorular›ndan kurtulamad›.
Bakan Çiçek, bu konuda bir gazetede ç›kan haberleri okudu¤unu ve bir insan olarak üzüldü¤ünü söyledi.
Yine “eylemi b›rakmas›n›, hukuk yolundan dile getirmesini” isteyen Çiçek, “Çünkü insan hayat› bizim
için önemlidir. Bunun bu ﬂekilde sonlanmas›n› tasvip etmem.” dedi.
‹nsan hayat›n›n Çiçek için, bu iktidar için ne kadar
önemli oldu¤unu iyi biliriz! Y›llard›r ölüyor insanlar ve
adeta böyle bir ﬂey yokmuﬂ gibi davranan, “bu ülkede
insanlar ölüme yat›yorsa dinlememiz laz›m” diyen
TBMM Baﬂkan› dahi olsa susturan o de¤il mi!
Geçen hafta da dile getirdi¤imiz gibi, Behiç Aﬂc›
baﬂta olmak üzere, tecrite karﬂ› mücadele eden kurum

ve kiﬂiler yedi y›ld›r yasal, hukuki her türlü yola baﬂvurdular ve karﬂ›lar›nda dinlemeyen, çözmeyen bir zihniyet buldular. Bir hukukçu olarak Behiç Aﬂc›’n›n bedenini ölüme yat›rmak durumunda kalmas› dahi, bu gerçe¤in en yal›n ifadesi de¤il midir? Çiçek de bunu bildi¤i ve
bu gerçe¤in geniﬂ kesimlerce görüldü¤ünün fark›nda
oldu¤u için, “hukuki yollar” söylemine sar›l›yor.
Ancak, kendi sözünü iade ediyoruz Çiçek’e; bu yol,
yol de¤ildir. Bu yolu b›rakmas›n› tavsiye ediyoruz”.
Biz yine de “üzüldü¤ünü” kabul edelim. Oturdu¤u
koltuk, sorumlulu¤unda olan konular hakk›nda “üzülme” makam› de¤ildir, çözüm üretmek durumundad›r.
Aﬂc›’n›n s›radan bir “meslektaﬂ›” gibi beyanatlar veremez. Adeta bu ölümlerle, tecrit politikas›yla ilgisi yokmuﬂ gibi davranamaz. Hem üzülüp hem de ölümüne
neden olacak politikalar› sürdürerek, “benim elimden
birﬂey gelmez” demeye çal›ﬂ›yorsa, bu söylem de eskimiﬂtir. Bu zulmün sorumluluk koltu¤unda oturuyor.
Adalet Bakan›’na ça¤r›da bulunuyoruz;
Aﬂc›’n›n ve di¤er ölüm orucu eylemcilerinin ölümlerinin sorumlulu¤unu taﬂ›mak istemiyorsan›z, tecriti kald›r›n. Ad›n›z› tarihe, “adalet arayan bir avukat›n
katili Adalet Bakan›” ﬂeklinde yazd›rmay›n!
37
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Avukatlara sald›r› hukukun
ayaklar alt›na al›nmas›d›r
Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi avukatlar› 1 Kas›m günü, ‹stanbul Sirkeci Adliyesi’nde Cemil Çiçek hakk›nda suç duyurusunda bulunmak isterken polisin sald›r›s›na u¤ram›ﬂlar, “Avukat Behiç Aﬂc› Onurumuzdur”
slogan› atan avukatlar, sald›r›ya ra¤men aç›klamalar›n› yapm›ﬂlar, suç duyurusunda bulunmuﬂlard›.
Olaya iliﬂkin görüﬂtü¤ümüz sald›r›ya u¤rayan avukatlardan Güray Da¤,
Songül Çal›k, Gönül Erdem ve Nazan Yaman; manevi tazminat davas› açmak için Sirkeci Adliyesi’ne giden avukat arkadaﬂlar› Ebru Timtik’in yan›nda olmak ve tecrite iliﬂkin bas›n aç›klamas› yapmak için gittiklerini belirterek, adliyeden içeri girerken polisin, suç duyurusu sonras› yap›lacak eylemde kullanmak üzere yanlar›nda getirdikleri kapal› halde bulunan pankart› bahane ederek, hiçbir ﬂey söylenmeden sald›rd›¤›n› ifade ettiler. Avukatl›k haklar›n›n çi¤nenerek, Eminönü ‹lçe Emniyet Müdürü’nün talimat› ile çevik
kuvvet ça¤r›ld›¤›n› ve gözalt›na al›nmak istendiklerini belirten hukukçular,
“Polis hiçbir aç›klama yapmadan coplu tekmeli bir ﬂekilde sald›rd›, bir arkadaﬂ›m›z› gözalt›na almak maksad›yla otoya bindirdi, sonra b›rakt›. Hepimiz yaraland›k. Bu yap›lan sald›r›ya iliﬂkin hemen suç duyurusunda bulunduk. Bu yap›lan sald›r›y› k›n›yoruz. Ve peﬂini b›rakmayaca¤›z” dediler.
Sald›r›ya iliﬂkin 2 Kas›m’da Adana Adliyesi kap›s›nda bir aç›klama yapan Adana Tecrite Karﬂ› Dayan›ﬂma Komitesi avukatlar› ise, Cemil Çiçek’in
avukatlardan özür dilemesi gerekti¤ini kaydederek, “Tecrit-tretman uygulamas›na son verilmeli” dediler. Komite ad›na aç›klamay› yapan Av. ﬁiar Riﬂvano¤lu, sald›r›y› “utanç verici bir hukuk skandal›” olarak niteledi ve “sald›r›n›n sorumlular› derhal aç›¤a al›nmal› ve yarg›lanmal›d›r” diye konuﬂtu.
Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf› ise, olay› "hukukun ayaklar alt›na al›nmas›"
olarak de¤erlendirdi ve sorumlular hakk›nda iﬂlem baﬂlat›lmas›n› talep etti.
Aç›klamada, “bu müdahale bugüne kadar benzeri görülmemiﬂ bir olayd›r.
Yasal olarak avukatlar›n aranmalar› ile eﬂyalar›na el koyma; mahkeme karar›na ba¤l› olup mesleki görevlerini yerine getirmeleri yasalarca güvence
alt›na al›nm›ﬂt›r” ifadelerine yer verildi.

Çorum’da ‘Tecriti Kald›r›n’ Ça¤r›s›
Behiç
Aﬂc›’n›n
ölüm orucuna baﬂlamas› ile
Avukatlar›n tecrite karﬂ› t e c r i t e
karﬂ› mümücadelesi yay›l›yor
cadeleyi
gündemine alan avukatlar›n mücadelesi yay›l›yor. Tecriti kald›r›n
ça¤r›s›na geçen hafta da Çorum’dan
avukatlar eklendi.

Kiﬂilik yok etme merkezi
Çorum Barosu’na kay›tl› bir
grup avukat, 1 Kas›m günü Çorum
Adliyesi önünde yapt›klar› aç›klama ile tecrite son verilmesini istedi-

ler. Tecritin
sonuçlar›n›
ve F Tiplerinin yap›s›n› hat›rlatan
avukatlar “F Tipi cezaevleri bu nitelikleri ile adeta birer 'kiﬂilik yok etme merkezi' olarak iﬂlev görmektedirler," dediler.
Avukatlar›n s›ralad›klar› taleplerden baz›lar› ﬂu ﬂekilde:
- F (hücre) Tipi cezaevleri derhal
kapat›lmal›. - Hükümlülerin ruhsal
ve fiziksel sa¤l›klar›n› tehlikeye düﬂüren tüm uygulamalara son verilmelidir. - Hükümlülerin aralar›nda
iletiﬂim kurabilecekleri ortak alanlar oluﬂturulmal› ve bu alanlarda
bulunma süresi uzun tutulmal›d›r.
D›ﬂ dünya ile iletiﬂimi engelleyen
disiplin cezalar›na son verilmelidir.
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Yunanistan Tabipler Birli¤i
Politik tutsaklar›n
imhas›na son verilmeli
Yunanistan Tabipler Birli¤i, 1415 Ekim tarihlerinde ‹stanbul'da
gerçekleﬂtirilen ‘Tecrit ve Tecrite
Karﬂ› Uluslararas› Mücadele’ sempozyumuna gönderdi¤i Dr. Antonis Karavas’›n dönüﬂü sonras›
aç›klama yaparak, Yunan kamuoyunu F Tipleri, TAYAD ve tutsaklar›n mücadelesi hakk›nda bilgilendirdi.
Aç›klamada, TAYAD’›n hapishanelerde uygulanan insanl›k d›ﬂ›
tutsakl›k koﬂullar›na karﬂ› mücadelesi hat›rlat›larak, Türkiye Devleti'nin uzlaﬂmaz tavr›n›n 122 insan›n ölümüne neden oldu¤unun alt› çizildi. Aﬂc›’n›n ölüm orucunun
zor ve bask› ile yarat›lan suskunlu¤u k›rd›¤› hat›rlat›lan aç›klamada,
Türkiye hapishanelerindeki politik
tutsaklar›n maddi ve manevi imhas›n›n sona erdirilmesi ve bu sorunun daha geniﬂ çevrelerde duyulmas› için, Tabipler Birli¤i olarak
çabalar›n sürece¤i kaydedildi. Ayr›ca hükümetlerine ve Avrupa Birli¤i organlar›na ça¤r› yaparak bu
konunun kararl› bir ﬂekilde üzerine
gidilmesi taleplerini dile getirdiler.

Tecrit Oyunu Viyana’da
"Hepimiz Tecritteyiz" isimli
oyun, tecrit politikas›n› destekleyen Avrupa’da! Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar taraf›ndan çeﬂitli kentlerde sergilenen oyun, Avusturya
TAYAD Komite taraf›ndan 12 Kas›m günü Viyana’da sergilenecek.
Komite taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ölüm orucuna dikkat çekilerek, etkinli¤e kat›lmas› kesinleﬂenler hakk›nda bilgi verildi. “Cehennem ac› çekti¤iniz yer de¤il,
ac› çekti¤inizi kimsenin duymad›¤›
yerdir!” diyen komite aç›klamas›nda, çekilen ac›lar› duyma ça¤r›s›na kat›lanlar aras›nda, milletvekili,
ﬂair, demokratik kitle örgütlerinin
yöneticilerinden 30 kiﬂinin isimleri
s›ralan›yor.

Kapanan
trafik nedeniyle
yaklaﬂ›k 6 kilometre araç kuyru¤u oluﬂurken, jandarma ile köylüler aras›nda s›ks›k arbede yaﬂand›.
Birli¤in önüne sloganlarla yürüyen
üreticiler, yönetimin istifas›n› isterken, Mudanya Zeytin Tar›m Sat›ﬂ
Kooperatifi Baﬂkan› Osman Nuri,
köylüler ad›na bir aç›klamada bulundu.
Jandarman›n göz yaﬂart›c› gaz
s›kmas›na karﬂ›n eylemlerini kararl›l›kla sürdüren üreticilere seslenen
Osman Nuri, zeytin üreticisinin
ma¤dur durumda oldu¤unu kaydetti. Beﬂ kiﬂilik bir heyet birlik yönetimi ile görüﬂmede bulunurken, üreticiler sadece kooperatifçilerin içeri
al›nmas›n› ve bas›n›n görüﬂmelere
al›nmamas›n› protesto ettiklerinde
de karﬂ›lar›nda jandarman›n tehditlerini buldular ve yine bir süre arbede yaﬂand›. Jandarma albay›n›n tehditlerine karﬂ›n eylemlerine devam
eden üreticiler, birlik yönetiminin
Cuma günü aç›klama yapma sözü
vermesinin ard›ndan da¤›ld›lar.

Üreticiler Yol Kesti

Stajyer Avukatlardan S›nav
Protestosu

IMF ve Avrupa Birli¤i’nin dayatt›¤›, AKP iktidar›n›n ‘canla baﬂla’ uygulad›¤› tar›m politikalar›,
köylüleri sefalete sürüklüyor. Y›llard›r uygulanan bu politikalar›n sonuçlar› ortaya ç›kmaya baﬂlad›kça
da, toplumun en örgütsüz kesimi olmalar›na karﬂ›n, protesto eylemleri
de yaﬂanmaya baﬂl›yor.
Manisa’da son y›llar›n en büyük
köylü mitinginin düzenlenmesi, f›nd›k üreticilerinin yollar› bloke ederek iktidar› zorlamalar›n›n ard›ndan,
bu kez de zeytin üreticileri aya¤a
kalkt›. 8 Kas›m günü Marmara Zeytin Tar›m Sat›ﬂ Kooperatifleri Birli¤i (Marmarabirlik) önünde toplanan
üreticiler, zeytin al›m›na getirilen
kota uygulamas›n› ve taban fiyatlar›n› protesto ettiler. Bursa-‹zmir karayolunu 1.5 saat boyunca oturma
eylemi yaparak kesen köylüler,
“Yeter, Söz Üreticinin, Üretici ve
Tüketiciyi Aldatmay›n” yaz›l› pankartlar açt›lar.

Avukatl›k s›nav›na karﬂ› mücadele veren stajyer avukatlar, Türkiye’nin pek çok ilinden yola ç›karak
7 Kas›m günü Ankara’da buluﬂtular. Ankara Barosu E¤itim Merkezi
önünde toplanan avukatlar, buradan
Yüksel Caddesi’ne yürüdüler. ‹nsan
Haklar› An›t› önünde aç›klama yapan stajyer avukatlar, uygulaman›n
“diplomal› iﬂsiz” yarataca¤›n› kaydettiler. Seçtikleri 20 temsilciyi
milletvekilleriyle görüﬂmeler yapmak üzere meclise gönderdiler.
Eylem boyunca “Diplomal› ‹ﬂsiz Olmayaca¤›z, Savunmay› Savunuyoruz, Avukatl›k Hakk›m›z Engellenemez” sloganlar› atan avukatlar
s›rtlar›na da, üzerinde “Test Edildi
Onayland›” yaz›s› ve TSE damgas›
bulunan ka¤›tlar yap›ﬂt›rarak avukatl›k s›nav›na karﬂ› tepkilerini dile
getirdiler.

Dikmen’de meﬂaleli yürüyüﬂ
Kentsel Dönüﬂüm Projesi kapsam›nda Ankara Dikmen Vadisi’ndeki evlerinin y›k›lmas› karar›n› protesto eden gecekondu yoksullar›, 6 Kas›m günü meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›. Büyükﬂehir Belediyesi’nin yedi evi y›kma karar›n› sloganlarla protesto eden 200 kiﬂi, polisin barikat›yla karﬂ›laﬂt›. Bunun üzerine mahalle içinde yap›lan yürüyüﬂte “Gökçek, ﬁaﬂ›rma Sabr›m›z› Taﬂ›rma” sloganlar› at›ld›.

Geçici iﬂçiler AKP'ye öfkeli

Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan "Geçici ‹ﬂçilerin Kadroya Al›nmas› Tasar›s›"nda, 6 ay›n› doldurmayan iﬂçilere kadro verilmemesini protesto eden geçici orman iﬂçileri, 6 Kas›m günü AKP Mersin ‹l Binas›'na yürüdü. Tar›m Orman-‹ﬂ üyesi iﬂçiler ad›na sendika temsilcisi Ayd›n Demir, AKP
‹l Baﬂkan› Mustafa Muhammet Gültak ile görüﬂtü. ‹l baﬂkan›n›n “ma¤dur edilmeyecekleri” sözü üzerine iﬂçiler eylemlerine son verdiler.

Köylüler taﬂoca¤›n› protesto etti

Antalya'n›n Gebiz Beldesi'ne ba¤l› Yumakl› Köyü'nde, 36 ﬂirkete maden arama izni verilmesi köylülerin protestolar›na neden oldu. Köylüler, ormanl›k alanlar›n tahrip edilmesini düzenledikleri eylemle
protesto ettiler. Maden arama çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤› ormanl›k alanda toplanan köylüler, do¤an›n tahrip edildi¤ini, mezarl›kta da maden arama çal›ﬂmalar› yap›laca¤›n› belirttiler. Tongülüç Köyü Muhtar› Yusuf Hat, köylerinde taﬂoca¤› istemediklerini ifade ederek, eylemlerinin karar iptal edilene kadar sürece¤ini söyledi.
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“Aile hekimli¤i” aldatmad›r
Pratisyen Hekimler Derne¤i
üyeleri, 6 Kas›m’da ‹stanbul Tabipler Odas›’nda düzenledikleri bas›n
toplant›s›yla, iktidar›n “Aile Hekimli¤i” projesinin aldatmacadan
ibaret oldu¤unu söylediler.
Düzce’de baﬂlat›lan projeyle ilgili aç›klama yapan Pratisyen Hekimler Derne¤i Genel Sekreteri Dr.
Erkan Kapakl›, bu projeyle sa¤l›k
hizmetlerinin özelleﬂtirilmek istendi¤ine vurgu yapt›. Bu projenin bir
oyun oldu¤unu ve sözü edilen vaatlerin çok uza¤›nda kald›¤›n› dile getiren Dr. Kapakl› bask›yla seçtirilen
aile hekimli¤inden istifalar›n baﬂlad›¤›n› belirtti.
Dr. Kapakl›, hükümetin pilot
bölge uygulamas›ndan al›nan sonuçlar› ve bu uygulamaya iliﬂkin
gerçekleri toplumdan gizledi¤ini dile getirerek emekçilere sa¤l›¤›na ve
gelece¤ine sahip ç›kmalar› yönünde
ça¤r› yapt›. Ard›ndan Düzce’de uygulanan projeyle ilgili halk›n bak›ﬂ›n› yans›tan CD da¤›t›ld›.

Do¤u ve Güneydo¤u
kentlerini vuran, Karadeniz ve ‹stanbul’da da
hasara neden olan sel felaketi, adeta tusinamiye
dönüﬂtü ve büyük can
ve mal kayb›na yol açt›.
Yaﬂanan felakette Diyarbak›r'da 19, Batman'da 12, ﬁanl›urfa'da
6, ﬁ›rnak'ta 4, Van'da 1,
Kilis'te 1, Mardin'de de
1 olmak üzere ço¤unlu¤u çocuk toplam 44 kiﬂi
can verdi. Birçok köy,
kasaba, ilçe ve kentte yoksul halk›n
evleri y›k›ld›, çamur deryas› içinde
kald› ve oturulamaz hale geldi. Sadece Batman’da 62 bin 851 kiﬂi selden etkilendi.
Böyle bir tablo “abart›lmamas›”
gereken bir tablo mudur? Böyle düﬂünmek, söylemek en hafif deyimle,
44 can›n cesetleri üzerinde tepinmektir, geride kalan yoksul halka
hakarettir, baﬂ›n› sokacak bir evi dahi kalmayanlara, çocuklar›na ne yedirece¤ini bilmeyen binlerce aileye
küfretmektir. Ancak gelin görün ki
bu küfür, halka tepeden bakan, s›rça
köﬂklerde yaﬂayan bir burjuva züppesinden gelmedi. Bu ülkenin sorumluluk makam›nda oturan, “yaralar› sarmas›” gereken kiﬂi, yaﬂananlar›n “abart›ld›¤›n›” söyledi.

ne sosyal güvenceleri,
dolay›s›yla Ba¤-Kur ya
da SSK üyelikleri...

Halka düﬂman bir
devlet anlay›ﬂ›
Erdo¤an’›n dayatt›¤›
kadercilik, halka de¤er
vermeme asl›nda sadece
ona has bir durum de¤ildir. Ony›llard›r tüm iktidarlar ayn› zihniyetle
yönetiyorlar. Halk kitlelerinin “bu nas›l devlet”
diye sorgulamas›na neden olan 17
A¤ustos depreminde bu devletin
gerçek niteli¤i tarife gerek b›rakmaks›z›n ortaya ç›km›ﬂt›. Bugün de
özellikle y›k›m›n büyük oldu¤u Do¤u ve Güneydo¤u bölgesinde halk,
yard›m dahi yap›lmamas›na, yaralar›n›n sar›lmamas›na tepki göstermeye baﬂlad›. Onlarca ölümü “abart›”
diye gören, günler geçmesine karﬂ›n
insanlar›na yard›m elini uzatamayan bir iktidara, böyle bir devlete
halk nas›l güvensin, inans›n. ‹ﬂte bu
gerçe¤i bilen ANAP Genel Baﬂkan›
Erkan Mumcu, AKP’yi her konuda
eleﬂtirmesine karﬂ›n, Bismil’de iki
çocu¤unu ve eﬂini kaybeden ﬁükrü
Gül isimli vatandaﬂa baﬂsa¤l›¤› dilerken, “Baﬂbakan›n sözünü sürçülisan kabul edelim. Devletimize güvenmeye devam edelim” diyor.
Evet bu bir devlet anlay›ﬂ›d›r. Ve
bu devletin polisleri Silopi’de yard›m isteyen halka, “Oyunuzu verdi¤iniz kiﬂiler size yard›m etsin” diyor. Batman'da DTP’li belediye,
ulaﬂ›lamayan mahallelere gidebilmek için helikopter istedi¤inde, bu
devletin valisi reddediyor. Oysa o
helikopterler halk›n baﬂ›na bombalar ya¤d›rmak için an›nda havalan›yor. Halka karﬂ› silahlanarak, halk›
katlederek ayakta duran bir devlet,
sel felaketinde dahi bu düﬂmanl›¤›n› aleni ﬂekilde ortaya koymaktan
çekinmiyor. Evet bu bir devlet anlay›ﬂ›d›r, yaﬂanan hiçbir örnek yerel
yöneticilerin tavr› ile aç›klanamaz.
Halka de¤er vermeyen, ona düﬂman
bir devlet anlay›ﬂ›n›n e¤itti¤i yöneticilerdir onlar.

Sel gitti
44 ölüm kald›!

‹ktidar›n gözünde yoksul
halk›n hiçbir de¤eri yok!
Daha afet bölgesine ad›m›n› atmadan, gerekli yard›mlar›n yap›lmas›n› sa¤lamadan 4 Kas›m’da aç›l›ﬂlara kat›ld›¤› ‹stanbul’da, sel felaketine iliﬂkin aç›klamalarda bulunan Tayyip Erdo¤an, halk›n beklediklerini söylemedi. Ne bölgenin
“afet bölgesi” ilan edilerek gerekli
maddi yard›mlar›n yap›lmas›n› sa¤layacak yasal düzenlemelerden söz
etti, ne de bu felaketin sorumlular›ndan hesap sorulaca¤›ndan. Çünkü Erdo¤an’›n bak›ﬂ›na göre ortada
bir sorumlu da yoktu, sorun da yoktu! Tek sorumlu yaﬂananlar› k›smen
de olsa yans›tan bas›nd›. O gün itibariyle 41 insan›n öldü¤ü, onbinler-

cesinin etkilendi¤i böyle bir felaketin “abart›ld›¤›n›” söyledi Baﬂbakan. En geliﬂmiﬂ ülkelerin bile do¤al afetleri engelleyemedi¤ini savunan Erdo¤an ﬂunlar› söyledi:
“Abartanlar oluyor, onlar da bizi üzüyor. Sanki dünyan›n hiçbir yerinde bu tür ﬂeyler olmuyor. Dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkelerinde bile bu
do¤al afetleri engelleme gücü var
m›, yok. Hepsinde oluyor. Bir geldi
mi, bu do¤al afet, al›r götürür”.
Demagojiye bak! Devlet, hükümet sorumlulu¤u diye bir anlay›ﬂ
yok, önlem almak yok. K›saca KADER diyor bu ülkenin baﬂbakan›.
“Takdir-i ilahi” söylemini bir baﬂka
biçimde ifade ediyor. Hal böyle
olunca da, ölenler ve kalanlar kaderlerine raz› olmal› ve baﬂbakan›
üzmemeliler!
‹ktidar›n gözünde yoksul halk›n,
insan›n hiçbir de¤erinin olmad›¤›n›n itiraflar›d›r bu sözler. ‹stiyor ki,
o “üzülmesin” diye ölümler gizlensin, halk›n sefaletinin üzeri örtülsün, devletin bölgede halk› nas›l
yaln›z b›rakt›¤› yaz›lmas›n. Halkla
dalga geçer gibi, k›ﬂ›n ortas›nda
gönderdi¤i yazl›k giysi “gereken
yard›m›n yap›ld›¤›” diye onay görsün. Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤
“gereken yap›l›yor” diye, Ba¤-Kur
ve SSK borçlar›n›n ertelenece¤ini
müjdeliyor! Oysa orada halk›n baﬂ›n› sokacak evi gitmiﬂ. Öte yandan
en büyük zarar› görenler zaten köyleri bu devlet taraf›ndan yak›l›p y›k›ld›¤› için göç edenler ve en yoksullar, iﬂsizler, köylüler. Yani onlar›n hiçbirinin ne devlete borcu var,
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Afeti katliama dönüﬂtüren
sömürü düzeni!
“Bir geldi mi, bu do¤al afet, al›r
götürür” diyor Baﬂbakan. YALAN
SÖYLÜYOR! Suçlu do¤a de¤il
düzen! Afetleri katliama bu sömürü düzeni dönüﬂtürüyor.
Çarp›k kapitalizm dizginsiz sömürü ve talan düzenidir. Kurals›z,
pervas›z bir sömürü düzeninde halk›n can güvenli¤i için yat›r›m yap›lmaz; ya¤ma ve talan her ﬂeyin önüne geçer, ölçüsüzce sürer. 7 y›ld›r
‹stanbul depreminin konuﬂulup hiçbir ﬂey yap›lmamas› gibi...
Geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler, gerek
sistemin iﬂleyiﬂinin aksamamas›,
gerekse de uzun mücadelelerin bir
ürünü olarak, bizim gibi çarp›k kapitalist ülkelere nazaran k›smi bir
alt yap›ya sahiptir. Ancak, bu da kapitalizmi do¤a olaylar› karﬂ›s›nda
aklamaz. Zira, birçok do¤a olay›n›
nihai olarak ortaya ç›karan koﬂullar
yine bu sistem taraf›ndan haz›rlanmaktad›r. Tekellerin kâr h›rs› nedeniyle do¤an›n hoyratça tahrip edilmesi ve bunun yaratt›¤› sonuçlar bilinir. Küreselleﬂme süreci ile birlik-

dan

✍

›n
bas

te ise, geliﬂmiﬂ kapitalist devletlerde de “sosyal alan” h›zla tasfiye
edilmektedir. Özelleﬂtirmelerin büyük oranda tamamland›¤›, sosyalist
sistemin yoklu¤unda “sosyal” alan›
tahrip eden kapitalizmin geliﬂim sürecine uygun olan bu durumun do¤al sonucu, bütün kaynaklar›n tekellere ak›t›lmas›d›r. Devlet, tekellerin ihtiyaçlar› sözkonusu oldu¤unda “büyük devlet” olurken, kamunun ihtiyaçlar›nda “küçülen devlet”
rolünü oynamaktad›r.
Keza, geliﬂmiﬂ kapitalist ülkelerde de bu tür durumlarda yoksullar›n
yaﬂad›¤› bölgelerle di¤er yerlerde
sonuç hep farkl› olmuﬂtur. 2005 y›l›nda ABD’de yaﬂanan Katrina Kas›rgas›’nda oldu¤u gibi.
Kapitalist sistemin “önce kâr”
diyen anlay›ﬂ›n›n en çarp›k hali ile
çürümüﬂ her yan›ndan lime lime dökülen ve her koltu¤unda ahlâks›z
yöneticilerin oturdu¤u bir oligarﬂik
düzenin halk düﬂmanl›¤› birleﬂti¤inde ise, hiçbir can kayb› dahi olmamas› gereken bir do¤a olay› çok rahat bir ﬂekilde katliama dönüﬂmektedir. Bunun maddi nedenleri, alt
yap› yetersizli¤i, halk›n bar›nma so-

rununu bilimsel bir temelde çözmek
yerine dere yataklar›na ev yap›m›na
izin verilmesi, ﬂu ya da bu yere ‘set’
çekip önlemler al›nmamas› ya da
çok farkl› biçimlerde olabilir. Tüm
bunlar sonuçtur, bu sonucu belirleyense bir anlay›ﬂt›r, sistemin niteli¤idir. As›l sorun ﬂudur:
Bir sistem halk›n ihtiyaçlar›n›
temel alarak m› yaﬂam›n bütün
alanlar›n› örgütlüyor? Yoksa sermaye birikimine, tekellerin kâr›na m› öncelik veriyor?
Halk›n can ve mal güvenli¤inin,
ülkenin de¤erlerinin korunmas›n›n,
sömürücü bir iktidarda, kapitalist
bir düzende mümkün olmad›¤›n›
söylememiz, iﬂte bu ç›plak sorunun
cevab›ndad›r. Halk›n ihtiyaçlar›na
göre örgütlenen bir sosyalist iktidar›n tüm bu sorunlar› çözebilecek yegane güç oldu¤unu söylememiz de
yine bu yal›n cevap nedeniyledir.
Sel ile ortaya ç›kan tablo ne kaderdir, ne de “do¤al”d›r. Böyle sunmaya çal›ﬂanlar, ony›llard›r bizi
depremlerde, sellerde, ç›¤ alt›nda
ölümlere mahkum edenlerdir. 44 insan›m›z›n katili onlard›r, savunduklar› kapitalist sömürü düzenidir.

Ölüme yatacaks›n ama sonuna kadar da yaﬂama ba¤l›
olacaks›n. Türkiye'nin bunu anlamas› gerekiyor...
TECR‹T HERKES‹ KAPSIYOR
... Fiziken çok küçülen ama insani olarak büyüyen
Behiç Aﬂc›, "tecrit bir insanl›k sorunu, bir siyasi sorun
ya da bir grubun siyasi sorunu asla de¤il, F Tipi herkesi kaps›yor...” diye anlat›yor. Onu dinlerken, onun siyasi bir grubun temsilcisi olarak de¤il, "bir insan" olarak
konuﬂtu¤unu hissediyorsunuz ve bu kadar basit ve anlaﬂ›l›r bir talebin yeni ölümlere sebep olabilece¤ine,
bunlardan birinin de karﬂ›n›zda konuﬂan kiﬂi oldu¤unu
bildi¤inizden içten içe isyan ediyorsunuz.
F Tipi cezaevlerinde tecritin 7. y›l›na giriliyor. Bugüne kadar tam 122 insan öldü. F Tipi cezavlerinde tecridin bitmesi ve koﬂullar›n düzeltilmesi talebi, bugün asla ne tek bir örgütle, ne de siyasi bir yaklaﬂ›mla de¤erlendirilemez. Behiç Aﬂc›'n›n belirtti¤i gibi bu bir insanl›k davas›d›r. ...
Yaﬂam› en az sizin kadar çok seven ve bugüne kadar "Gazi Davas›" dahil birçok davan›n ve insan haklar› için mücadele eden yüzlerce kiﬂinin avukatl›¤›n› yapan Behiç Aﬂc›'n›n ölümüne seyirci kalmamak için,
Alevi, Sünni, solcu ya da devrimci olmak gerekmiyor.
Bunun için herkesin kendi vicdan› ile yeniden buluﬂmas› ve "insan" olmas› gerekiyor.

Behiç Aﬂc› ölmemeli!
Necdet Saraç (3 Kas›m, Birgün)

... Günde belki onbinlerce insan›n kaps›n›n önünden geçti¤i apartman›n
giriﬂinde, kap› zillerinin alt›nda ayr› bir zilde "Avukat
Behiç Aﬂc›" yaz›yordu. O kap›n›n ve zilin hemen yan›ndan geçip giden ne onbinlerce insan bunun fark›ndayd›, ne de vicdan› yok edilmiﬂ bir Türkiye.
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
(AABK) ad›na bir heyet olarak zile bast›k. O gün ölüm
orucunun 210. günündeydi. Sa¤l›k durumunun kötüleﬂti¤ini, birkaç gündür ziyaretçi kabul edemedi¤ini, bizleri de kabul edip edemeyece¤inin belli olmad›¤›n› biliyorduk... Görüﬂme için içerde ayr› bir odaya davet edildi¤imizde, iﬂin do¤rusu epeyce heyecanland›m. Bir
avukat, ama her ﬂeyden önce bir insan, baﬂka insanlar›n hayat›n› kurtarmak için 210 gündür kendi bedenini
ölüme yat›rm›ﬂt›... O küçük odaya girip, Behiç Aﬂc›'y›
gördükten, ama as›l önemlisi ilk sözlerini duyduktan
sonra, o küçücük oda çok büyüdü ve ayd›nland›... Bizlere hâkim olan "kasvetli hava" Behiç Aﬂc›'n›n ne kadar
küçülürse küçülsün, yüzünden ve gözlerinden yans›yan
ayd›nl›kla da¤›l›verdi. ﬁaﬂ›rmad›m dersem yalan olur:
41
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hayat›n
içindeki

teori

Burjuva Politikac›
Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Ecevit’in ölümü vesilesiyle, burjuva siyasetindeki aldatmacan›n, kitleleri ﬂu veya bu umutlarla oyalaman›n ne kadar derin etkiler yaratmakta oldu¤unu bir kere daha görmüﬂ olduk. Ecevit’in baﬂbakan oldu¤u ﬂu son y›llardaki vahﬂi katliamlar›na, emperyalizme aleni
uﬂakl›¤›na ra¤men o hâlâ “solcu”
biri olarak görülüyorsa, burjuva siyasetinin “sa¤-sol” oyununu hiç de
küçümsememek gerekti¤i gayet
aç›kt›r. Yani mesele bizim “Ecevit
sol de¤il” dememizle bitmiyor. Bu
sistemi bütünüyle iyi kavramak ve
b›kmadan etkili bir ﬂekilde teﬂhir etmek durumunday›z. Bu anlamda da
bu haftaki sohbetimizde burjuva demokrasisi nas›l bir sistem içinde
halk› aldat›yor, bu sistem içinde
burjuva politikas› nas›l yeral›yor,
bunlar üzerinde dural›m istedik.
Evet, sohbetimize sistemin genel
niteli¤iyle baﬂlayal›m.

Mazlum: Önce ﬂunu tespit etmiﬂ olal›m. ‹çinde bulundu¤umuz
devlet, en genel katagori aç›s›ndan
bir burjuva devlettir. Emperyalist
dönemde, burjuva devlet, istisnai
durumlar d›ﬂ›nda, esas olarak iki biçimde varolur: Burjuva demokrasisi
ve faﬂizm!...
Tekelci burjuvazinin tercihi öncelikle burjuva demokrasisidir.
E¤er burjuva demokrasisiyle yönetemez noktaya gelirse, o zaman faﬂizme baﬂvururlar. Çünkü “Burjuva
demokrasisi, burjuva egemenli¤inin
en güvenli biçimidir.”
Neden böyledir?
Çünkü, burjuva demokrasisi,
burjuvazinin egemenli¤ini gizle-

Düzenin ‘Sa¤’›n›n da
‘Sol’unun da Amac› Birdir
mek, devletin “s›n›flar üstü” oldu¤u
yan›lsamas›n› yaratmak aç›s›ndan
en uygun yönetim biçimidir. Keza,
ayn› zamanda burjuva düzeninin
çirkinliklerini en iyi örten siyasal
yönetim biçimi olmas› nedeniyle de
burjuvazi için tercih sebebidir.
Bizim gibi ülkelerde ise, burjuva
demokrasisini uygulaman›n koﬂulu
yoktur; emperyalizme ba¤›ml› çarp›k kapitalist yap›, ancak faﬂizmle
sürdürülebilir. Ancak nas›l ki, emperyalist ülkelerde burjuvazinin tercihi faﬂizm de¤il de burjuva demokrasisiyse, bizim gibi ülkelerde de tekelci burjuvalar aç›k bir faﬂizm uygulamas› yerine burjuva demokrasisinin biçimsel olarak yürürlükte oldu¤u “gizli faﬂizmi” tercih ederler.
Çeﬂitli sohbetlerimizde de belirtti¤imiz gibi, bunu ayn› zamanda demokrasicilik oyunu olarak da adland›r›yoruz. Burjuvazinin emperyalist
ülkelerde burjuva demokrasisini
tercih nedenleri neyse, bizim gibi
ülkelerde de demokrasicilik oyununun tercih nedenleri ayn›d›r.
Yani demokrasicilik oyununda,
sistemin faﬂist bir sistem oldu¤u, oligarﬂinin diktatörlü¤ü oldu¤unu gizlemek daha kolayd›r. Ecevitler’in,
daha genel anlamda burjuva politikac›lar›n rolü de burada ortaya ç›kar
iﬂte. Öyle bir rol da¤›t›m› yap›lmal›d›r ki, gerçekten geniﬂ kitleler bu
sistemin burjuvazinin/oligarﬂinin
egemenli¤i demek oldu¤unu göremesinler.

Kemal: Burjuva demokrasisi,
demokrasicilik oyunu gibi kavramlar esas olarak bizim kulland›¤›m›z
kavramlard›r. Ülkemizdeki burjuva
siyasetçiler mesela, “parlamenter
rejim” kavram›n› daha çok kullan›rlar. Çünkü bizim gibi ülkelerde (ve
genel olarak burjuvazinin egemenli¤indeki tüm ülkelerde), demokrasi
bir yerde “çok partililik”le özdeﬂ42
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leﬂtirilmiﬂtir. Çok parti varsa, demokrasi de vard›r. Çok partililikle
demokrasi aras›nda bu ﬂekilde mutlak bir iliﬂki yoktur ama kitleleri
böyle oyalamaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Çok partili rejim içinde, partiler
aras›nda da görev paylaﬂ›m› vard›r.
Partiler, toplumun de¤iﬂik kesimlerinin temsilcisi, sözcüsü görünümüyle ç›karlar siyaset sahnesine.
Çünkü “parlamenter rejim”de düzen partilerinin asli görevlerinden
biri de, kitlelerin taleplerini düzenin
kurumlar› içine hapsetmektir. Her
burjuva parlamenter rejimde, “sa¤”
ve “sol” görünümlü en az bir parti
vard›r. De¤ilse oyun sürmez, t›kan›r. Bu sa¤, sol, ilerici, gerici, muhafazakar ve benzeri s›fatlar olmazsa, kitlelerin taleplerini düzeniçi kanallara ak›tmak mümkün olmaz.
Hat›rlay›n, 12 Eylül Cuntas› bile,
parlamenter sistemi yeniden dizayn
ederken, bir sa¤, bir sol parti kurdurmuﬂtur.
Anlaﬂ›laca¤› üzere, gerçek demokrasiyle alâkas› olmayan veya
burjuvazinin diktatörlü¤ünü sürdürmenin bir biçimi olan “parlamenter
rejimler”de siyasi partiler, farkl› kesimlerin taleplerine az çok denklik
içermek durumundad›rlar. Dolay›s›yla burjuva politikac›lar da bu
partilerin s›fatlar›na göre ﬂekillenir
ve ona göre yer tutarlar.

Mazlum: Bu partilerin sa¤c›l›¤› ve solculu¤u aras›ndaki farklar,
ülkelere göre farkl› boyutlardad›r.
Mesela, ABD burjuva demokrasisi,
iki parti üzerine kurulmuﬂtur: Cumhuriyetçiler
ve
Demokratlar.
ABD’nin “sa¤”› birincisi, “sol”u
ikincisidir. Asl›nda her ABD seçimine ‘70-80 aras›nda parti kat›l›r,
sistem böylelikle ne kadar “demokratik” oldu¤unu kan›tlar ama asl›nda tekelci burjuvazinin do¤rudan
temsilcisi olan iki parti d›ﬂ›ndaki

B

partilere iktidar yollar› çok çeﬂitli
biçimlerde kapat›lm›ﬂt›r. burjuva
demokrasisi, bir yan›yla oralarda da
bir “demokrasicilik oyunu” haline
dönüﬂmüﬂtür çoktan. Ama baz› ülkelerde sa¤ ve sol aras›ndaki farklar
daha büyük ve keskin de olabilir.
Bunu belirleyen o ülkedeki krizin
derinli¤i, s›n›flar aras›ndaki çeliﬂkilerin keskinli¤idir. Fakat her ne
olursa olsun, burjuvazi aç›s›ndan
önemli olan, tüm bu partilerin “düzenin bekas›n›” garanti alt›na almas›d›r. Düzen partilerinin ve bu partilerin liderlerinin solculu¤unun, sa¤c›l›¤›n›n, islamc›l›¤›n›n, milliyetçili¤inin hangi s›n›rlara kadar geniﬂleyebilece¤ini belirleyen budur. Oligarﬂi, bu ideolojik nitelikler, kendi
statükolar›n› sarsacak düzeye geldi¤inde müdahale eder, o partileri iktidardan uzaklaﬂt›r›r.

Özlem: Hani hep “merkez
partisi” falan diyorlar ya. Esas oligarﬂinin tercihi bu anlaﬂ›lan. Bir
parti “merkeze” yaklaﬂt›kça, iktidar
ﬂans› art›yor...

Mazlum: Bir yan›yla öyle, ancak, bunun da sistem aç›s›ndan elveriﬂli olmad›¤› zamanlar vard›r.
Oligarﬂinin denetimi d›ﬂ›nda geliﬂen
bir toplumsal hareket varsa, o hareketin ideolojik niteli¤ine bürünmüﬂ
bir partiyi öne ç›kar›p, o hareketi
kendi denetimine almak, oligarﬂi
için daha uygun olur. Mesela diyelim halk›n devrimci mücadelesi
yükseliyor, o zaman “düzen solunu”
öne ç›karmak tercih edilir (nitekim
1977-78’lerde Ecevit arac›l›¤›yla
yap›lan budur).
Öte yandan tüm partileri “merkeze” çekmek, oligarﬂinin kitleleri
denetlemesini zorlaﬂt›rabilir. Mesela, bugün düzenin efendileri, s›k s›k
yeni, vizyon sahibi “liderler” ç›kmad›¤›ndan ﬂikayet ediyorlar. Çünkü düzen partileri politik aç›dan büyük ölçüde birbirleriyle ayn›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Liderler biraz da farkl› ve
köﬂeli politikalar›n ürünüdür. Düzen partilerinin birbirinden farkl›
söyleyecekleri bir ﬂey kalmay›nca,
“çaps›z” liderler dedikleri olgu orta-

ya ç›k›yor. Bu anlamda, her ne kadar apolitikleﬂtirme, düzen partilerini politikas›zlaﬂt›rma gibi siyasetler
uygulansa da, düzen partilerinin
sa¤, sol gibi s›fat ve görünümlerini
tümüyle terketmesi de oligarﬂinin
iﬂine gelmez.

Özlem: Belirtti¤in gibi, bu çerçevedeki sa¤, sol gibi ideolojik kavramlar›n kullan›lmas›, oligarﬂiye bir
zarar da vermez. Çünkü nas›l olsa,
iktidara ister sa¤, ister sol, ister islamc›, ister milliyetçi bir parti gelsin, ekonomide, siyasette, uluslararas› iliﬂkilerde yapaca¤› üç aﬂa¤›,
beﬂ yukar› ayn›d›r.
Ülkemizde bu olgu çok aleni bir
ﬂekilde görülür. Ama asl›nda tüm
burjuva devletlerde vard›r bu durum. Tüm burjuva devletlerde, burjuva politikac›s› asl›nda bir yan›yla
da tekelci burjuvazinin paral› memurlar›d›r. Görünürde tüm yetki
burjuva politikac›s›n›n elinde gibi
gözükür ama öyle de¤ildir.
Kemal: Evet, iyi bir noktaya
de¤indin. Bunun daha somut görülmesi için burjuva devletin bir baﬂka
özelli¤inden daha sözetmeliyiz.
Kapitalist devletin, kendinden
önceki devletlerden en önemli farkl›l›klar›ndan biri, çok güçlü bir bürokratik ayg›t oluﬂturmuﬂ olmas›d›r.
Bu bürokrasi, devleti oluﬂturan
kurumlard›r ayn› zamanda.
Kurumlar›n bir bölümünün yönetiminde ise, burjuva politikac›lar
yeral›r. Mesela bakanl›klar, devleti
oluﬂturan kurumlar›n bir bölümünü
oluﬂturur. Her bakanl›¤›n kendine
ait güçlü bir bürokrasisi vard›r. “Demokrasicilik oyunu”nun gere¤i olarak, bu bakanl›¤›n sorumluluk mevkiine “seçilmiﬂ” bir burjuva politikac› getirilse de, etki ve yetki büyük
ölçüde bürokraside kalmaya devam
eder. Dolay›s›ysa, bu güçlü bürokratik ayg›t, ayn› zamanda burjuva
politikac›s›n›n yapabileceklerinin
s›n›rlar›n› da çizen bir ayg›t durumundad›r.
Zaten, burjuvalar, isteseler de
devasa devlet mekanizmas›n› ve ha43
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urjuvazinin egemenli¤indeki tüm
ülkelerde) demokrasi bir yerde “çok partililik”le özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. Her burjuva parlamenter rejimde, “sa¤” ve “sol” görünümlü en az bir parti vard›r. De¤ilse oyun sürmez, t›kan›r. Bu sa¤, sol, ilerici, gerici, muhafazakar ve benzeri s›fatlar olmazsa, kitlelerin taleplerini düzeniçi kanallara ak›tmak mümkün olmaz.
yat›n her alan›na dal budak salm›ﬂ
sömürü makinas›n› bizzat kendileri
yönetemezler. Çünkü bunu yapamayacak kadar küçük bir az›nl›kt›rlar.
‹ﬂte bu noktada, devreye “burjuva politikac›s›” dedi¤imiz tipler
girer. Burjuva politikac›s›, burjuvazi ad›na yönetimi üstlenecek temsilcilerdir. Bu politikac›lar, do¤al
olarak -kendi s›n›fsal kökenleri ne
olursa olsun- temsilcisi olduklar›
s›n›f›n istedi¤i özelliklere sahip olmak durumundad›rlar. Yani, ideolojik olarak, kültürel, ahlâki olarak burjuva de¤er yarg›lar›na uygun ﬂekillenmelidirler.
Yani, burjuva politikac›s› illa
burjuva s›n›f›n›n içinden gelmez.
O kadar burjuva yoktur. O halde
halktan kendine kadro devﬂirecektir burjuvazi. “Isparta’dan ç›k›p
baﬂbakan olan “Çoban Sülü” hikayeleri da zaten iﬂte böyle ç›kar ortaya... Gerçi art›k, giderek milletvekilli¤i adayl›¤› da büyük para isteyen bir iﬂ haline getirilmiﬂtir. Bir
kenarda önemli bir birikimi olmayan hiç kimse kolay kolay bu iﬂe soyunamamaktad›r. Dolay›s›yla, burjuvazinin “burjuva politikac›s›” olarak hizmetine ald›¤› kesimler de daha çok orta-üst s›n›flardan olmaktad›r.

Mazlum: Bu durum, bugünkü
AKP iktidar›n›n düzeniçindeki rolünü de anlat›yor de¤il mi?
AKP’lilerin önemli bir kesimi halk
kökenli... ama bu bir ﬂeyi de¤iﬂtirmiyor, tekelci burjuvaziye çal›ﬂ›yorlar. Onlar›n istedikleri politikalar› uyguluyorlar. O koltukta oturabilmeleri de zaten buna ba¤l›d›r.
Bu nedenledir ki, burjuva politikac› herkesle, her kesimle kavga
edebilir; ama bir kesimle etmez: te-

kelci burjuvaziyle... Bazen zevahiri
kurtarmak için kamuoyu önünde
eleﬂtiriyor, kavga ediyor gibi yapmak zorunda kal›rlarsa, hemen perde arkas›nda gereken “düzeltme”
yap›l›r, tekelci burjuvazi de zaten
böylesi zorunluluklar› bilir ve esnek
davran›r. Demokrasicilik oyunu
böyle tiyatrolar sahneye konulmadan sürdürülemez.

Özlem: Asl›nda burjuva politikac›s›n›n hemen tüm yaﬂam›, biraz
tiyatro gibidir. S›k s›k rol yapmak
zorundad›r. Çünkü bir burjuva politikac›s›, halkla konuﬂurken, halk›n
karﬂ›s›ndayken baﬂka türlü davranmak, gerçekte ise baﬂka ﬂeyler yapmak durumundad›r.
Bir yandan halk› savundu¤unu
göstermelidir ama öte yandan tekelci burjuvaziye onun ç›karlar›n› savundu¤unu da kan›tlamak zorundad›r; ve öte yandan iki taraf› da idare
ederken, kendi ç›karlar›n› da korumal›d›r. San›r›m burjuva politikac›n›n riyakarl›¤›n›n, kiﬂiliksizli¤inin
nesnel zemini de bu durumdur.

Mazlum: Bu durumu anlatan
çok klasik bir örnek vard›r. Bay Fouche, burjuva politikac›s›n›n karakteristik örne¤idir.
Meclisteki milletvekillerinin küçük bir az›nl›¤› hariç, hepsi birkaç
parti dolaﬂm›ﬂt›r. Daha önce içinde
bulunduklar› partileri terkedip baﬂka partilere geçmiﬂlerdir.
Bu, az veya çok ama sürekli bir
olgudur.
Çünkü, burjuvazi ç›kar› neredeyse oradad›r, ç›kar› hangi politikadaysa, o politikan›n savunucusudur. Burjuvazinin bu yap›s›, burjuva politikac›s›nda da aynen teza-

politikac›, bir yandan halk›
B urjuva
savundu¤unu göstermelidir; ama
öte yandan tekelci burjuvaziye onun ç›karlar›n› savundu¤unu da kan›tlamak zorundad›r ve öte yandan iki taraf› da idare ederken, kendi ç›karlar›n› da korumal›d›r. Burjuva politikac›n›n riyakarl›¤›n›n, kiﬂiliksizli¤inin nesnel zemini de bu durumdur.

hür eder.
Stefan Zweig, burjuva politikac›s›n›n karakteristik örne¤i olarak
anlatt›¤› Joseph Fouche için ﬂöyle
diyor: "O ömrü boyunca sadece
bir tek yana ba¤lanm›ﬂ ve ba¤l›
kalm›ﬂt›r; gücü elinde tutanlardan,
ço¤unluktan yanad›r.” (Bir Politikac›n›n Portresi Fouche, Stefan
Zweig, syf. 23)
Zweig’in kitab›nda burjuva politikac›s›n›n kiﬂiliksizli¤iyle ilgili
çok çarp›c› bir tasvir daha var, onu
da aktarmak istiyorum: "(...) Iﬂ›ktan çekinen ve göze çarpmamas›n›
seven bu adam bozgun anlar›nda
direnebilen uç oluyor böylece. Girondisteler düﬂüyor, Fouche yerinde kal›yor. Jakobenler alaﬂa¤› ediliyor, Fouche kal›yor. Direktuvar,
konsül, imparatorluk, krall›k ve yine imparatorluk hükümetleri zay›fl›yor ve çöküyorlar, fakat bir kiﬂi,
Fouche, aﬂ›r› geri duruﬂu, ﬂahsiyetsizlikte gösterdi¤i ﬂaﬂ›rt›c› yüreklilik ve inançs›zl›¤›n› aral›ks›z
sürdürmesiyle yerinde kal›yor."
(Age, syf. 27)

Özlem: Fouche örne¤ini vermiﬂken, Aziz Nesin’in Zübük’ünü
hat›rlamamak olmaz de¤il mi?
Aziz Nesin'in "Zübük" roman› da
burjuva politikac›s› tipini çok çarp›c› anlatan kitaplardan biridir.
“Milletvekili olmak için her türlü
düzenbazl›¤› çeviren; önce bir
burjuva partisinden aday olan,
sonra di¤erine geçen; milletvekili
seçildikten sonra ise, onu meclise
gönderen halk› tan›mayan, onlar›
doland›rmaya çal›ﬂan; partisinin
disiplinini, kararlar›n› takmayan,
her f›rsatta yükünü tutmaya çal›ﬂan” bir milletvekili anlat›l›r Zübük’te. Tabii, burada önemli olan
“Zübük”lerin kitleleri nas›l aldatabildi¤i, bu aldanmaya yolaçan nesnel ve öznel nedenlerin neler oldu¤udur. San›r›m bizim konumuz
aç›s›ndan da önemli olan budur.
Kemal: Evet, Fouche veya Zübük örneklerinde oldu¤u gibi, burjuva politikas›nda ba¤l›l›k, vefa,
eme¤e de¤er verme gibi duygulara
44
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yer yoktur. Bunun en tipik örneklerinden biri de bu sohbetimizin vesilesi olan Ecevit’tir. Defalarca birlikte mücadele etti¤i insanlar› yüzüstü
b›rakm›ﬂt›r. Yerinin kap›laca¤› korkusuyla biraz öne ç›kan› engeller. O
yüzden DSP, “aile partisi”, “iki kiﬂilik parti” durumunda olmuﬂtur
hep. Asl›nda bu durum, di¤er düzen
partilerinde de ﬂu veya bu ölçüde
geçerlidir. Düzen partilerinde “demokrasi”nin “d”si bulunmaz. Zaten
gerek de yoktur; çünkü neyi tart›ﬂ›p,
neyi karar alacaklar, her ﬂey ya
ABD veya AB, ya da IMF veya
MGK taraf›ndan belirlenmekte, onlara sadece bunlar›n gere¤ini yapmak kalmaktad›r.
DYP’den meclise girmiﬂ, Adalet Bakanl›¤› da yapm›ﬂ biri olan
Hasan Denizkurdu, bu durumu
ﬂöyle anlat›yordu bir röportajda:
“Meclis’e girdi¤imde beni kulluk
bekledi¤ini gördüm. Milletvekili
parti baﬂkan›n›n kulu olursa yaﬂayabilir, aksi halde sindirip, yokediyorlar. Ankara’da seçimle gelen
bir krall›k oluﬂturmuﬂlar. ‹çlerine
kimseyi alm›yorlar. Yasama ve yürütme birbiri içine girmiﬂ. Sahip
olduklar› büyük güçle yarg›y› iyice
sindirmiﬂler. Sistemin kalbi Meclis, bir seçilmiﬂler diktatörlü¤üne
dönüﬂmüﬂ...”
Bugünkü sistem içinde, burjuva
partiler ve liderler, siyaset sahnesine özgün program ve sloganlarla
ç›kmak yerine, emperyalizme ve
oligarﬂiye “sizin program›n›z› en
iyi ben uygular›m” iddias›yla ç›kmaktad›rlar. Özellikle 1980’lerden
itibaren siyasi arenada partiler aras›ndaki yar›ﬂ, bir yan›yla böyle ﬂekillenmektedir. Tabii bu da kitlelerin düzen partilerinden yavaﬂ yavaﬂ
da olsa kopuﬂunu beraberinde getirmiﬂtir.
Bugün, kitlelerle düzen partileri
aras›ndaki ba¤lar, 1980 öncesi kadar kuvvetli de¤ildir. Kitleler de çok
kolayl›kla parti de¤iﬂtirebilmektedir. Öte yandan “hiçbir partiye güvenmiyorum” diyenlerin, seçimlerde oy vermeye gitmeyenlerin say›s›nda önemli bir yükseliﬂ olmuﬂ-

B

tur bu süreç içinde. Ama tabii devrimci bir alternatifin olmad›¤› koﬂullarda bu geliﬂme henüz siyasi bir
sonuç yaratmamaktad›r.

Mazlum: Burjuva politikac›s›,
parlamenter sistem aldatmacas›n›n
ayr›lmaz bir parças›d›r. Lenin seçimler ve parlamentoyla ilgili ﬂöyle
der: “(genel oy ve parlamento,
özünde) belirli bir süre için parlamentoda halk›, yönetici s›n›f›n hangi bölümünün ayaklar alt›na alaca¤›na, ezece¤ine, dönem dönem karar vermek”ten baﬂka bir anlam ifade etmez.
Olay›n özü budur. Yani burjuva
siyaset sahnesinde, burjuva politikac›s› sahneye ç›kt›¤›nda asl›nda
halka ﬂöyle diyor: “Ben sa¤c›y›m,
oyunu bana ver, seni ben sömürüp
ayaklar›m›n alt›nda ezeyim...” Bir
baﬂkas› da sahneye ç›k›p ﬂöyle diyor: “Oyunu sa¤c›ya verme, solcuya ver. Ben solcuyum, oyunu bana
ver, seni ben sömürüp ayaklar›m›n
alt›nda ezeyim...”
Dedi¤imiz gibi, a¤›zlar›ndan
baﬂka sözler dökülse de asl›nda söyledikleri bunlard›r. Bizim meselemiz, daha do¤rusu iki meselemiz,
birincisi, sözlerin arkas›ndaki bu
gerçe¤i kitlelere göstermek ve ikincisi, oyunu hiçbirine verme deyip,
devrimci bir alternatif yaratabilmektir. Parlamenter oyun, burjuvazinin “sa¤-sol” oyunu esas olarak
son tahlilde böyle bozulur elbette.

Özlem: Burjuvazinin kurdu¤u
egemenlik sistemi, tarihsel olarak
feodal mutlakiyetten daha ileri olmas›na karﬂ›n, daha ilk baﬂtan itibaren “özgürlük” ve “eﬂitli¤i” sadece
kendisi için uygulayarak gericileﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Burjuvazi için demokrasi, sermayenin özgürce geliﬂece¤i bir sistemdir. Dolay›s›yla demokrasiyi esas olarak kendisi için
istemekte ve kullanmakta, devlet,
iﬂçi ve emekçiler için bir diktatörlük
olmaya devam etmektedir.
Avrupa emperyalist ülkelerinde
son zamanlarda daralt›l›yor, gasbediliyor olsa da, hak ve özgürlüklerin
nisbeten geniﬂ oldu¤u bir gerçektir.

Peki bu burjuvazinin inayetinin sonucu mu? Hay›r. Burjuva demokrasisinin ilk zamanlar› böyle de¤ildir.
Seçme ve seçilme hakk› bile belli
bir servete sahip olanlar›n hakk›yd›.
Dolay›s›yla emekçilerin oy hakk›
yoktu. Kad›nlara da oy hakk› yoktu.
Ve burjuvaziye kalsayd›, her zaman
da böyle olacakt›. Kanlar›yla burjuvazinin iktidar› elde etmesine destek vermiﬂ olan emekçiler, burjuvazinin iktidar›nda da yine yasaklarla
yüzyüzeydiler. Örne¤in Fransa’da
iﬂçilerin birlik, sendika kurmalar›
yasakt›.
Velhas›l›, burjuva demokrasisinin bugünkü boyutlar›, emekçi halk›n yüzy›l› bulan mücadeleleri sonucu oluﬂtu. Bu mücadele sonucunda burjuva demokrasisinin s›n›rlar›
emekçiler lehine geniﬂledi.
Fakat bu s›n›rlar ne kadar geniﬂlemiﬂ olursa olsun, burjuva demokrasisinin, burjuva egemenli¤inin bir
mekanizmas› oldu¤u ve diktatörlü¤ü içerdi¤i gerçe¤i de¤iﬂmemiﬂtir.
Bizim gibi zaten sömürge tipi faﬂizmin oldu¤u ülkelerde ise, durum zaten daha aleni biçimde böyledir.
Dolay›s›yla bir burjuva politikac›s›n›n ve burjuva partilerin içinde yer
alaca¤› tarihsel çerçeve budur. O
burjuva politikac›, faﬂizmin parlamentosunda, faﬂizme ve emperyalizme hizmet edecektir. Ancak kendini de halk›n hizmetinde gibi sunacakt›r.
Öte yandan, burjuvazinin kendisine verdi¤i görevler çerçevesinde,
bazen halk› tehdit edecek, bazen vaatler ya¤d›racak, bazen ulusal, bazen dini yanlar› öne ç›kacakt›r... Çeﬂitli düzen partilerinin veya burjuva
politikac›lar›n dönem dönem de¤iﬂen görüntüler sergilemelerinin nedeni de budur. O süreçte düzenin ihtiyac› neyse, “sa¤” ve “sol” partilere sistemin bekas› aç›s›ndan nas›l
bir görev düﬂüyorsa, ona göre kal›ba girer düzen partileri ve politikac›lar.... Bu oyun böyle sürüp gider.
Ta ki burjuvazinin parlamentosu da¤›t›l›p, partileri la¤vedilip gerçek
bir demokrasi kuruluncaya kadar...
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urjuva politikac›s›, parlamenter sistem aldatmacas›n›n ayr›lmaz bir parças›d›r.
Burjuva politikac›s› sahneye ç›kt›¤›nda asl›nda halka ﬂöyle diyor: “Ben sa¤c›y›m, oyunu
bana ver, seni ben sömürüp ayaklar›m›n alt›nda ezeyim...” Bir baﬂkas› da sahneye ç›k›p
ﬂöyle diyor: “Oyunu sa¤c›ya verme, solcuya
ver. Ben solcuyum, oyunu bana ver, seni ben
sömürüp ayaklar›m›n alt›nda ezeyim...”
A¤›zlar›ndan baﬂka sözler dökülse de asl›nda
söyledikleri bunlard›r.

Kemal: K›saca toparlayarak
sohbetimize burada noktay› koyal›m. Biraz önce Özlem güzel benzetmiﬂti. Burjuva politikac›lar tiyatro yap›yorlar. Evet, tek görevleri
var, düzeni sürdürmek, düzeni sürdürürken, kendi ç›karlar›n› kollamak... Bunun için girmeyecekleri
k›l›k yok. Bu anlamda düzen politikas›nda kullan›lan, kulland›r›lmak
istenen tüm kavramlar›, s›fatlar›
sorgulay›c› bir gözle ele almak gerekir. Burjuvazinin sol dedi¤ine sol,
ilerici dedi¤ine ilerici demek, o tan›mlar›, sorgusuz sualsiz kabul etmek devrimci bir yaklaﬂ›m olamaz.
Burjuvazinin ideolojik egemenli¤ine girmiﬂ çeﬂitli kesimlerin yaklaﬂ›m› budur; sol ad›na onlar›n kavramlar›n›, tan›mlamalar›n› taﬂ›maktad›rlar halka. Biz tam tersine, o s›fatlar›n arkas›nda gizli egemen s›n›f
ç›karlar›n› aç›¤a ç›kart›p, onlar›,
kendilerine uygun gördükleri s›fatlar›yla de¤il, s›n›fsal olarak gerçekte nerede durduklar›yla tan›mlamal›y›z.
S›fatlar önemlidir. Onlar›n sahte
s›fatlar›n› ne kadar teﬂhir edip, gerçek s›fatlar›yla an›lmalar›n› sa¤layabilirsek, düzene karﬂ› o ölçüde
mevzi kazanm›ﬂ oluruz. Evet, sevgili okurlar›m›z, Ecevit de, her burjuva politikac›s› gibi riyakard›,
halkç›l›¤›n›n halkç›l›kla, solculu¤unun solculukla ilgisi yoktu. Soydu,
soyulmas›n› sa¤lad›, zulmetti, zulümlere kap›lar açt› ve zulmüyle elleri kan içinde çekip gitti. Ad›n› hay›rla yadetmeyece¤iz... Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, burada çal›ﬂmam›z›
noktal›yoruz. Gelecek sohbetimize
kadar hoﬂçakal›n.

Faﬂizm Belçika ile gurur duyuyor!
Belçika Temyiz Mahkemesi, DHKC Davas›n’da
Türkiye faﬂizminin istedi¤i yönde karar verdi

Belçika’da görülen DHKC Davas›’n›n temyiz mahkemesinin karar›, 7
Kas›m’da aç›kland›. Mahkeme, yerel
mahkemenin verdi¤i cezalar› art›r›rken, Belçika yasalar›na göre en a¤›r
cezalar vererek kendini ispatlamakta
en fazlas›n› yapt›.
11 Eylül’ün ard›ndan ABD emperyalizmi öncülü¤ünde “terörizm”
demagojisine dayand›r›larak ç›kar›lan bask› yasalar›n› ülkesine taﬂ›yan
Belçika, anti-terör yasas›n›n ilk uygulamas›n› DHKC Davas› üzerinde
yapt›. Karar, örgütlenme özgürlü¤ünün yok edilmesinin, faﬂizmle iﬂbirli¤inin belgesi olarak tarihe geçti.

Özgürlükleri biz savunuyoruz! Gent ﬁehri’nde görülen duruﬂma için sabah saatlerinden itibaren
mahkeme önünde toplanan devrimciler, demokratlar bu davan›n düﬂünce
ve örgütlenmeyi yarg›lama davas› oldu¤unu dile getirdiler.
Gent Adliye Saray› önünde
CLEA taraf›ndan yap›lan aç›klamada
örgütlenme ve ifade özgürlü¤ünü savunan sloganlar at›l›rken, Bahar
Kimyongür, Belçikal› demokratlara
dayan›ﬂmalar› için teﬂekkür ederek
baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda, karar ne
olursa olsun kaybedenin Belçika demokrasisi olaca¤›n› kaydetti. Böyle
bir davan›n aç›lmas›n›n en meﬂru demokratik haklara tecavüz oldu¤unu
dile getiren Kimyongür, ayn› davadan yarg›lanan Musa Aﬂo¤lu ve ﬁükriye Akar’›n içinde bulunduklar› tecrit koﬂullar›n› protesto etmek için
baﬂlatt›klar› açl›k grevi nedeniyle duruﬂmaya kat›lmayacaklar› bilgisini
verdi.
DHKC’nin Belçika’daki faaliyetlerinin tümüyle demokratik çerçevede oldu¤unun alt›n› çizen Kimyongür, “Bugün bizlere vermek istedikle-

ri en a¤›r cezalar, düﬂüncelerimizden
dolay› veriliyor. Düﬂüncelerimizi içeride atsalar engelleyemezler.” dedi.

Faﬂizmle iﬂbirli¤inin belgesi
bir karar! Saat 09.00’da baﬂlayan
duruﬂmada Hasan Ekici, Kaya Saz ve
Kimyongür haz›r bulundu. Akﬂam
21.00’e kadar süren davada, Gent
Mahkemesi, Brugge Mahkemesi’nin
verdi¤i cezalar› art›rd›. Dursun Karataﬂ ve Musa Aﬂo¤lu’na 7’ﬂer y›l, Kaya Saz, ﬁükriye Akar Özordulu, Zerrin Sar› ve Fehriye Erdal’a 4’er y›l
ve Bahar Kimyongür’e 5 y›l hapis
cezas› veren mahkeme ayr›ca çeﬂitli
miktarlarda para cezalar› verdi.
Bu cezalar, Belçika’n›n mevcut
yasalar›na göre verilmiﬂ “en a¤›r”
cezalar olma niteli¤i taﬂ›yor. Belçika
s›n›rlar› içinde, bu ülkenin yasalar›n›n en a¤›r cezas›n› gerektirecek hiçbir “suç” iﬂlemeyen devrimcilere verilen bu cezalar, kuﬂkusuz hukuki de¤il siyasal bir tercihin ürünü. Türkiye
devletine siyasi, ekonomik ç›karlar›
temelinde verilmiﬂ bir tavizdir. Faﬂizmin bask› ve rüﬂveti karﬂ›s›nda
burjuva hukukunun boyun e¤iﬂinin
bir ifadesidir.

Katliamc›l›¤›n ad› ‘kendini
savunmak’, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›n ad› ise ‘terör’! Mahkemenin
karar› sadece bu cezalar ile s›n›rl› de¤ildi. Faﬂizme karﬂ› savaﬂan bir devrimci örgüt “terör örgütü”, “kriminal
örgüt” olarak tan›mland›.
Hâkim Loghe, Türkiye devletinin
uygulad›¤› ﬂiddetin meﬂru ve “kendini koruma” oldu¤unu ifade ederek, DHKP-C’nin devleti y›kmak
amac›yla hareket etti¤ini söyledi.
Karar›n› meﬂrulaﬂt›rmak için bu davan›n siyasi olmad›¤›n› kan›tlamaya
çal›ﬂan mahkeme, DHKP-C ile Türkiye faﬂist devletinin aras›ndaki sa46
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vaﬂa yapt›¤› vurgu ile kendini tekzip
etti. Avukatlar›n belgelerle ortaya
koydu¤u Türkiye’de yaﬂanan katliamlar› “kendini savunma” diye niteleyerek ‹srail’in tüm dünyaya dayatt›¤›, faﬂizmin s›kça tekrarlad›¤› bu
bak›ﬂ aç›s›n› da benimsedi¤ini gösterdi. 19 Aral›k’› “devletin hakimiyetini sa¤lama” diye meﬂru gören faﬂizm ile, bu ve benzeri katliamlara
“kendini savunma” diyen bu karar
aras›ndaki benzerlik çarp›c›d›r.
Türkiye devletinin manevi tazminat talebini de kabul eden mahkeme,
bu kararla da faﬂizmi “taraf” olarak
tan›mlay›p davan›n siyasi niteli¤ini
ortaya koymas›na karﬂ›n, avukatlar›n
Türkiye’deki siyasi duruma iliﬂkin
konuﬂmalar›n›, “bu bir siyasi dava
de¤ildir” ç›k›ﬂ› ile dikkate almad›.
Sayfalarca okunan karar›n neredeyse her sat›r›n›n Türkiye devletinin suçlar›n› aklamaya dönük olmas›
ise, burjuva hukuku aç›s›ndan dahi
bir utanç olarak kaydedildi.

Tarihle, bilimle, dünya gerçe¤i ile çat›ﬂan hukuk ve davan›n
s›n›fsal özü Mahkeme, karar›n›
“ﬂiddet” kurgusu üzerine yapmas›na
karﬂ›n, yarg›lanan kiﬂilerin hiçbiri
hakk›nda somut bir “ﬂiddet“ olay›
göstermedi. Tamamen teorize edilmiﬂ ve bir mahkeme belgesinden
çok, bir burjuva ideolo¤u taraf›ndan
haz›rlanm›ﬂ siyasal manifestoyu and›ran karar metninde, devrimciler
için, “toplum için çok tehlikeli,
Marksist-Leninist düﬂünceye sahip,
düﬂünceleri u¤runa insan kay›plar›n›n olmas› önemsiz...” gibi ifadelere
yer verildi.
Suçlamalar için hiçbir kan›t sunamayan mahkemenin “mecburen”
yans›tmak zorunda kald›¤› s›n›fsal
bak›ﬂ›n› en özlü ﬂekilde anlat›yordu
bu ifadeler. Bilimsel ve tarihsel gerçeklerle çat›ﬂan, bugünkü dünya ger-

çe¤ini ters yüz eden demagog bir
burjuva ideolo¤u rolüne soyunan
mahkeme, aç›kça Marksist-Leninist
olmay› “terörizm” suçu say›yor, en
a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lmas› gerekti¤ini söylüyordu. Bugünün dünyas›nda b›rak›n bir ülkenin toplumu için,
tüm dünya için kimin “tehlikeli” ve
tehdit oluﬂturdu¤unu ise herkes bilmektedir. O salonda temsilcisi durumunda oldu¤u burjuvazi ve emperyalist sistemdir tüm toplumlar için
tehlike oluﬂturan.

Komplocu savc›n›n Kimyongür ›srar› Bu dava için özel olarak
atanan Savc› Delmulle ﬂöyle diyordu
duruﬂmada: “Buras› teröristler için
bir transit ülke olmamal›. Terörizme
karﬂ› daha sert tav›r izlemeliyiz.
Dünyadaki bütün terör örgütleri temyiz mahkemesinin karar›n› bekliyor.
Terör örgütlerini gerekti¤i gibi sert
ﬂekilde cezaland›rmal›y›z. Aksi halde
zaten Belçika’da yerleﬂmiﬂ olan terör örgütleri buray› terör ülkesi haline getirecek.”
“Terör ülkesi, transit ülke” gibi
demagojileri bir yana b›rak›yoruz.
“Dünyadaki bütün terör örgütleri izliyor” laflar›n› da, muhtemel ki kendine karﬂ›-devrim cephesi içinde “kahraman savc›” payesi ç›karmak için
edilmiﬂ sözler olarak bir yana at›yoruz. Sadece bu kafan›n bir hukukçu
olup olamayaca¤›na bak›n! Bir istihbarat ya da polis ﬂefinin dilinden dökülebilecek bu sözlerde sadece faﬂizme yaranma s›k›nt›s› yok, ayn› zamanda s›n›fsal bir kin var. Kendi özel
ç›karlar› da söz konusu mudur, yoksa
Belçika tekellerinin Türkiye üzerindeki ç›karlar› için mi bu kadar kendini paralamaktad›r bilemiyoruz, ancak
savc› bir baﬂka gerçe¤in üzerini örtmek istiyor. Hak ve özgürlüklerden
yana herkesin bu davay› izledi¤i do¤rudur. Ama sadece bu da de¤ildir.
Türkiye faﬂizmi izliyor bu davay›. ‹ﬂbirlikçi tekeller ve Belçikal› sermayedar izliyor.
Savc›n›n tek talebi bu olmad›.
Karar›n aç›klanmas›n›n ard›ndan bu
kez de Bahar Kimyongür’ün tutuklanmas›n› istedi. Kimyongür’ün “ka-

çaca¤›n›” iddia eden savc›ya ilk tepki, salonda bulunan Bahar Kimyongür’ün annesinden geldi. Aya¤a kalkarak savc›ya seslenen anne Kimyongür, “Delmulle bey as›l suçlu sizsiniz” dedi. Bunun üzerine hakim polislere anneyi ç›karmalar› talimat›
verdi ve onlarca polis sert ﬂekilde
müdahale etti. Salonda bulunan tüm
izleyicilerin Kimyongür’ün annesinin etraf›nda toplanarak izin vermeyeceklerini duyurdular. Bu arada polis ile kitle aras›nda yumruklaﬂmalar
yaﬂand› ve insanlar yerlerde sürüklendi. Yaklaﬂ›k 15 dakika süren arbedede, aralar›nda Kimyongür’ün k›z
kardeﬂi ve CLEA Sözcüsü’nün de
bulundu¤u 5 kiﬂi gözalt›na al›nd›.
Mahkeme verdi¤i k›sa bir aradan
sonra, Bahar Kimyongür’ün tutuklanmas›na karar verdi. Kimyongür
karar›, “Hepinizi çok seviyorum,
Umudun Ad› DHKC, Yaﬂas›n Cephe” sloganlar›yla karﬂ›lad›. Salonda
da ayn› sloganlar yank›land›.
Böylece, Kimyongür’ü Türkiye’ye iade edebilmek için kurulan
devlet komplosunun içinde yer ald›¤›
kan›tlanan savc›, bu amac›na ulaﬂamam›ﬂ olsa da, faﬂizmi teﬂhir etme
suçunu iﬂleyen Kimyongür’ü tutuklatmay› baﬂard›.

Avrupa Birli¤i, Türkiye faﬂizmine yaklaﬂt› Gözalt›na al›nanlar
Gent Karakolu’ndan serbest b›rak›l›rken, karara iliﬂkin mahkeme önünde Avukat Jean Fermont taraf›ndan
aç›klama yap›ld›. Avukat Fermont,
bu mahkemede verilen kararlar›n
aras›nda kendisi için en önemli olan
noktan›n, Türkiye'de yap›lan katliamlar, iﬂkenceler ve kay›plar›n teﬂhir edilmesinin devrimcilerin sayesinde oldu¤unu söyledi.
Fermont devamla ﬂöyle konuﬂtu:
“Tüm devrimci ve ilericiler karar
üzerine düﬂünmelidir. Bugün uygulamaya geçirilen anti-terör yasas› ile
bilgi almak, bilgi vermek, düﬂüncelerini ifade etmek ve anti-demokratik
uygulamalara karﬂ› tepkisini göstermek suç say›larak cezaland›r›labiliniyor. Türkiye'de yüzlerce insan iﬂkencelere ve katliamlara karﬂ› ç›kt›k47
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lar›ndan dolay› anti-terör yasas›yla
cezaland›r›l›yor. Bugün burada yap›lan da ayn› uygulamad›r. Bugün burada verilen karar ile Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girmesini de¤il, Avrupa Birli¤i'nin Türkiye faﬂizmine yönelik ilerledi¤ini görüyoruz.”

Faﬂizme karﬂ› savaﬂ meﬂrudur, hiçbir mahkeme karar› bu
gerçe¤i de¤iﬂtiremez! Bu karar,
en baﬂta Türkiye faﬂizminin iste¤inin
yerine getirilmesidir. Belçika adaleti,
ABD emperyalizminin belirledi¤i
hukuksuzluk düzenine ayak uydurmuﬂtur.
Hukuk yoktur bu kararda, siyasal
tercihler, ç›karlar vard›r. Belçika
Mahkemesi, faﬂizme karﬂ› savaﬂ›
yarg›lama gibi bir gaflete düﬂmüﬂtür,
tarih içinde bu davadaki yeri böyle
an›lacakt›r. Belçika devleti faﬂizmle
iﬂbirli¤i suçunu bir kez daha teyid etmiﬂtir. Bu konuda üzerinde hiçbir demokratik bask› ya da böyle bir kayg›
duymad›¤› da görülmüﬂtür. Bunun
“maddi” temellerinin oldu¤u da bir
gerçektir. ‹srail’in en alçakça katliamlar› gerçekleﬂtirdi¤i, ABD’li bakanlar›n iﬂkenceyi savundu¤u, Avrupa semalar›nda CIA iﬂkence uçaklar›n›n gezindi¤i, emperyalizmin tüm
dünyaya hukuksuzlu¤u dayatt›¤›, terörü meﬂrulaﬂt›rmak istedi¤i bir düzende, faﬂizmle iﬂbirli¤i de kendini
“demokratik” olarak tan›mlayan düzenler için utan›lacak bir durum olmaktan ç›k›yor, ola¤anlaﬂ›yor. Yeter
ki, tekellerin ç›karlar› yerine gelsin!
Türkiye’de faﬂizme karﬂ› direnen
bir siyasal hareketi hedef almakla demokrasi ve özgürlük hareketlerinin
karﬂ›s›nda, faﬂizmin yan›nda saf tutan Belçika devleti yanl›ﬂ hesap yapmaktad›r. Belki k›sa vadede ç›karlar›
yerine gelebilir, Türkiye’den ihaleler
alabilir, bankalar›n›n önünü düzleyebilir. Ama uzun vadede kaybedecektir. Brugessli bir komiserine verdi¤i
talimatla katletti¤i Lumumbalar›
unutmayan insanl›k, faﬂizmle iﬂbirli¤i suçunu da asla unutmayacakt›r.

Polisten ‘habercilik’ (otosansür) dersi
Bas›n kurumlar›n›n “polislik nas›l yap›l›r?” konulu bir e¤itim semineri düzenledi¤ini ve bu seminere
de “e¤itmek” için polisleri ça¤›rd›¤›n› duysan›z ne düﬂünürsünüz? En
az›ndan, “bas›n polislikten ne anlar” diye sorars›n›z, “haddini aﬂmak” dersiniz, “her ﬂeyi ben belirlerim” düﬂüncesinin ne denli hakim
hale geldi¤ini sorgular, bas›n kendi
polisini yaratmak istiyor dersiniz.
Böyle bir komedi olmad›, ama
Emniyet Genel Müdürlü¤ü, “Medya Güvenlik Analisti Semineri” düzenlemekte hiçbir sak›nca görmedi.
6-7 Kas›m tarihleri aras›nda düzenledi¤i gazetecilere haber yazma seminerine anl› ﬂanl› bas›n örgütleri,
“ba¤›ms›zl›ktan” sözeden medya
kuruluﬂlar› hiçbir tepki göstermediler. Türkiye Gazeteciler Sendikas›
ve Ça¤daﬂ Gazeteciler Derne¤i d›ﬂ›nda. Her iki kurum da, medya kuruluﬂlar›n›n bu seminere gazeteci
göndermemesini istedi.
Polisin bu pervas›zl›¤› nereden
kaynaklan›yor? Hangi uzmanl›kla
böyle bir ders vermeye kalk›ﬂ›yor?
Kendini yasalar›n üzerinde gören,
iﬂine gelmeyen yasalar›n rahatça ›rz›na geçen polis, “terör” demagojisine dayanarak yap›yor tüm bunlar›.
Ülkenin tek yöneticisi, her ﬂeyin belirleyicisi olmaya al›ﬂm›ﬂ. Pervas›zl›¤›n geldi¤i nokta aç›s›ndan çarp›-

c›d›r bu seminer. El alt›ndan haber
servisi yapmak, kendi politikalar›n›
empoze etmek yetmemiﬂ, ﬂimdi
do¤rudan e¤itimini veriyor. Kendi
gazetecilerini yarat›yor!
Tekelci burjuva medyan›n böyle
bir seminere ihtiyac› oldu¤unu düﬂünmüyoruz, zaten muhabirin yapt›¤› haberlere tam da polis bak›ﬂ aç›s›yla son halinin verildi¤i, istenmeyen haberlerin sansürlendi¤i bilinen
bir gerçektir. Örne¤in, ölüm orucu
ile ilgili haberleri y›llard›r hangi bak›ﬂ aç›s› sansürlüyor? Emekçilerin
eylemleri, yoksullu¤un boyutu hangi mant›kla gizleniyor? Emniyetin
seminere gerekçe yapt›¤› “güvenlik” bak›ﬂ aç›s›n›n bas›n›n yönetim
kademesine de hakim olmas›n›n sonuçlar›d›r bunlar. Halk›n ç›karlar›,
halk›n haber alma hakk› de¤il, “güvenlik” esas al›n›yor. Bilinir ki,
“güvenlik” bak›ﬂ aç›s›n›n öncelendi¤i yerde, bas›n özgürlü¤ü dahil
hiçbir hak ve özgürlü¤ün yaﬂam
ﬂans› yoktur. ABD emperyalizminin
tüm dünyaya dayatt›¤› bir anlay›ﬂt›r
bu! Seminerin, ABD’ye “e¤itim”
amaçl› giden emniyet müdürlerinin
dönüﬂünde gündeme gelmesi ise,
iﬂin bir baﬂka boyutu.
Emniyet taraf›ndan seminerin
amac›na iliﬂkin, “Yay›nlanan baz›
haberlerin terör örgütlerinin propagandas› niteli¤i taﬂ›mas›ndan

DTP'ye Bask›n
DTP'nin ‹stanbul'da düzenledi¤i bölge
toplant›s›, 5 Kas›m günü polis taraf›ndan
bas›ld›. Toplant›ya kat›lan yaklaﬂ›k 200
kiﬂinin kimlik ve üst aramas›n› yapan polis, aralar›nda DTP MYK Üyesi Sabahat
Tuncer ve Ba¤c›lar ‹lçe Baﬂkan› Mehmet
Sait ﬁaﬂmaz’›n da oldu¤u 9 kiﬂiyi gözalt›na ald›. Ba¤c›lar ‹lçe Örgütü binas›nda
düzenlenen DTP 1. Halk Dan›ﬂma Toplant›s›’na bask›n iznini veren mahkemenin,
“PKK yöneticileri toplant› yap›yor” gerekçesine dayanmas› ise, bu ülkede hukukun emniyet güçlerinin kontrolünde oldu¤unu bir kez daha gösterdi.

duyulan rahats›zl›k” aç›klamas› yap›ld›.
Haberlerinizi be¤enmedik sizi
e¤itece¤iz!
Faﬂizmin hüküm sürdü¤ü bir ülkenin kara mizah örneklerinden biri!
Söylenen ﬂu: Gerçe¤i de¤il bizim istedi¤imizi haberleﬂtireceksiniz. Bir baﬂka deyiﬂle muhabire
otosansür e¤itimi!
Tayyip Erdo¤an’›n, yolsuzluklardan sel felaketine, tren kazas›ndan halk› aﬂa¤›lamas›na kadar bas›n›n eleﬂtirdi¤i her konuda, kendi suçunu bir yana b›rak›p yazanlar› suçlad›¤›, aç›kça sansürü dayatt›¤› bir
ülkede polis de otosansür e¤itimi
vermekte sak›nca görmez elbette.
Bir baﬂka boyutu ise, burjuva
medyan›n polise bu cüreti vermiﬂ
olmas›d›r.
Ony›llard›r polis ve devletin di¤er güvenlik kurumlar›yla bu denli
içli d›ﬂl› olman›n, onlar›n istekleri
do¤rultusunda haberler yapman›n
bir sonucudur. ‹nfazlar›, katliamlar›
alk›ﬂlayan manﬂetlerden ve köﬂe yaz›lar›ndan bugüne gelinmiﬂtir. Spekülatif kontra haberlerle devrimcileri hedef gösteren, ﬂaibe yaratmakta, karalamakta hiçbir çekincesi, ilkesi olmayan, ahlâks›zl›¤›n en dip
noktas›na ulaﬂan habercilik anlay›ﬂ›
vermiﬂtir polise bu pervas›zl›¤›. And›çlarla döﬂenmiﬂtir bu yollar.

4 ESP’li Tutukland›
Oligarﬂinin ESP’lilere yönelik bask›n, tutuklama furyas› sürüyor.
31 Ekim günü Bursa’da ESP bürosuna, çal›ﬂanlar›n›n ev ve iﬂ
yerlerine bask›n düzenleyen polis çok say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›.
‹HD Bursa ﬁube Baﬂkan› Abdülaziz Akyol'un da aralar›nda bulundu¤u 4 kiﬂi ertesi günü ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.
Konuya iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenleyen KESK Bursa ﬁubeler
Platformu tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› isterken, bir baﬂka
protesto eylemi de AVP Tiyatrosu önünde gerçekleﬂtirildi.
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Toplumla Mücadele Yasas› Geri Çekilsin, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› ile Büyükﬂehir Belediyesi önüne kadar yürüyen 150 kiﬂi tutuklamalar› protesto etti.
ESP imzal› pankart›n aç›ld›¤› eyleme, HÖC’ün de oldu¤u çok say›da kurum kat›ld› ve destek verdi.
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dünya
Nikaragua’da Sandinistler kazand›
Nikaragua'da hafta sonunda yap›lan baﬂkanl›k seçimlerini, Sandinista Ulusal Kurtuluﬂ Cephesi (FSLN) Lideri
Daniel Ortega kazand›. Ortega oylar›n yüzde 40’a yak›n›n› al›rken, Amerikan emperyalizmi taraf›ndan desteklenen Eduardo Montealegre, yenilgiyi kabul etti.
Devrimle ele geçirilen iktidar›, emperyalizmin demokrasicilik oyununa ikna olarak sand›kta kaybeden Sandinistler, 16 y›l aradan sonra yeniden iktidara geldiler. 16
y›l önce giden Sandinistler’le bugün iktidara gelen Sandinistler’in ayn› olup
olmad›¤› farkl› bir yaz›n›n konusudur. Ancak her ﬂeye ra¤men Sandinistler’in
zaferi, ezilen haklar›n cephesine yaz›lan bir sonuçtur. Latin Amerika k›tas›nda, ABD emperyalizmi kalelerinden birini daha kaybetmiﬂtir.
Uzun bir gerilla savaﬂ›n›n ard›ndan Sandinista Ulusal Kurtuluﬂ Cephesi
1979'da Anastasio Somoza diktatörlü¤üne son vererek iktidara geldi.
1980’den itibaren ABD Baﬂkan› Ronald Reagan yönetiminin destekledi¤i karﬂ›-devrimci Kontralar, Ortega'n›n devrilmesi için sald›r›lar›na baﬂlad›lar.
Kontralara karﬂ› direnen Sandinistler, ayn› direnci emperyalizmin sahte demokrasi bask›lar›na karﬂ› gösteremediler. Ortega, 1985'teki seçimle devlet
baﬂkanl›¤›na seçildi ve ayn› y›l ABD ticaret ambargosu uygulamaya baﬂlad›.
30 bin kiﬂinin öldü¤ü kontralarla olan savaﬂ› sona erdirmek için “bar›ﬂ plan›n›” kabul etmelerinden sonra Sandinistler 1990'daki seçimleri kaybetti. 1996
ve 2001’de de aday olan Ortega, devlet baﬂkanl›¤›n› kazanamad›.
Seçimler öncesi Ortega kimi konuﬂmalar›nda, “radikal geçmiﬂini geride b›rakt›¤›n›, sevgi, bar›ﬂ ve uzlaﬂma getirece¤ini” söylüyor, “Tanr›'ya olan sadakatinden ve özel mülkiyete olan sayg›s›ndan” söz ediyordu. Buna ra¤men
ABD, Venezuella ve Küba’n›n baﬂ›n› çekti¤i devrimci ilerici iktidarlara bir yenisinin daha eklenmesi kayg›s›yla Ortega’n›n seçilmemesi için ambargo tehditlerine baﬂvurmaktan çekinmezken, rakibini de aç›kça destekledi. Amerikan
bask›s›na karﬂ›n kazanan Sandinistler, sonuçlar› sokaklarda gösteriler yaparak
kutlad›lar.
Seçim kampanyas›nda, halk›n yüzde 80’inin içinde bulundu¤u açl›k ve
yoksullu¤un kayna¤› olarak gösterdi¤i “vahﬂi kapitalizme” son vermeyi vaat eden Ortega’y› ilk kutlayanlar ise, Chavez ve Castro oldu. Venezuella Lideri Hugo Chavez, Ortega'n›n baﬂar›s›ndan memnuniyet duydu¤unu bildirirken, Fidel ise, Küba halk›n›n onur duydu¤unu kaydetti.
sinevizyon gösterimi yap›ld›.

Strasburg’ta Coﬂkulu Gece

Ambargo oylamas›nda
ABD yine yaln›z
BM Genel Kurulu’nda geçen hafta yap›lan
oylamada, ABD bir kez daha tüm dünyaya
karﬂ› yaln›zd›. ABD’nin Küba'ya uygulad›¤›
ekonomik ambargonun kald›r›lmas›n› öngören
karar tasar›s› BM Genel Kurulu'nda bir kez daha kabul edildi. Oylamada, Küba'n›n sundu¤u
karar tasar›s›na 183 ülke destek verirken,
ABD, ‹srail, Palau ve Marﬂal Adalar› karﬂ› ç›kt›.
Mikronezya ise çekimser kald›.

Küba’ya destek
Uruguay’da gerçekleﬂtirilen 16’nc› ‹berAmerikan Zirvesi sonucunda, ABD kuﬂatmas›
alt›nda olan Küba’ya destek karar› al›nd›.
Bir Tv program›nda zirveyi de¤erlendiren
Küba Devlet Baﬂkan Yard›mc›s› Carlos Lage,
Latin Amerika’da yeni devrimci seslerin yükseldi¤ini söyledi. Sosyalist Blo¤un çöküﬂü sonras›, kapitalist pazar ekonomisinin büyük destek kazand›¤› 1991’de Meksika’da yap›lan zirvedeki durum ile bu zirvenin tam bir karﬂ›tl›k
oluﬂturdu¤unun alt›n› çizen Lage, bir dizi baﬂka ülke liderinin de art›k neoliberalizm, özelleﬂtirme ve serbest ticaret politikalar›n› terk etme gere¤inin bilincinde oldu¤unu kaydetti.

FARC karakol bast›
Kolombiya Silahl› Devrimci Güçleri (FARC),
bir karakola düzenledi¤i sald›r›da 15 polisi öldürdü. (NTV, 1 Kas›m) Monelibano Bölgesi hükümet yetkililerinden Pedro Gonzales, ülkenin
kuzeyinde bulunan bir kasabadaki karakola
düzenlenen sald›r›da, devrimci gerillalardan da
ölen oldu¤unu iddia etti ancak kaç gerillan›n
öldü¤üne iliﬂkin bilgi vermedi. Kasaba sakinleri, 70 gerilladan oluﬂan bir grubun, otomatik
silah ve havan toplar›yla karakola sald›rd›klar›n› söylediler.

S›k s›k “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Behiç Aﬂc›,
Gülcan Görüro¤lu Sevgi Saymaz Onurumuzdur” sloganlar› at›lan gecede Grup Yorum’un sahneye ç›k›ﬂ›
coﬂkuyu da doru¤a ç›kard›. Birbiri ard›s›ra direniﬂ ve
kavga türkülerini söyleyen Yorum’a salon eﬂlik etti.

Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan 5 Kas›m günü Strasburg’ta “Y›ld›zlar Kuﬂand›k” isimli bir gece düzenlendi. 1500 kiﬂinin kat›ld›¤›
gecede, sahneye ölüm orucunu anlatan pankartlar yerleﬂtirilirken, direniﬂ ﬂehitlerinin resimleri as›ld›.
Gecede önce yerel sanatç›lar Grup Klavuz ve Grup
K›v›lc›m Anadolu türkülerinden örnekler sundular. Ard›ndan Abidin Biter türkü ve halay parçalar› ile tüm salonu coﬂturdu. Daha sonra TAYAD Komite ad›na bir
konuﬂma yap›ld›. Pir Sultanlar’dan Mahirlere direniﬂ
gelene¤inin bayra¤›n› elinde bulunduran Behiç, Sevgi
ve Gülcan’› selamlayan temsilci, tecriti ve direniﬂi anlatt›. Konuﬂma sonras› ise, Behiç Aﬂc›’n›n konuﬂtu¤u

Çav Bella ile program›n› bitiren Yorum’un ard›ndan
sahneye ç›kan Arzu ﬁahin, Anadolu türküleri ile, Fransa’da yaﬂayan emekçileri vatanlar›na götürdü.
49
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Tarihte
bu ay

■ 1 Kas›m 1954- Cezayir halk›
Frans›z iﬂgaline karﬂ› kurtuluﬂ savaﬂ›n› baﬂlatt›.

1917 y›l› Kas›m’›nda Bolﬂevik Parti öncülü¤ündeki
milyonlarca
iﬂçi, köylü, asker, Rusya’da
burjuva iktidar› ve Çarl›¤›n son kal›nt›lar›n› y›karak, tarihin ilk sosyalist devletini
kurdu.

mazlar›n içinde bir de Parti vard›.
Sovyet Devrimi ö¤retti ki; ideolojik
birli¤ini sa¤lam›ﬂ, s›k› bir disipline
sahip bir çelik çekirdek, yani proletaryan›n öncü partisi yarat›lmadan
iktidar al›namaz.
Halklar›n gücünü gösterdi Soyet
Devrimi. “Halk”, yeteneksizdir, beceriksizdir, yapamaz diyen burjuva
teorilerine karﬂ› bir zaferdi Sovyet
Devrimi.

■ 1-3 Kas›m 1997 - Halk Meclisle-

Sovyet Devrimi’yle tarihte ilk kez
ezilenler, iﬂçiler ve köylüler iktidar
oldular. Marks’›n müjdeledi¤i sosyalizm, ilk kez Rusya’da inﬂa edildi.
Sovyet Devrimi, örgütlenme biçimiyle, iktidar yürüyüﬂüyle dünyan›n
tüm ezilen halklar› için bir örnek,

Bolﬂevik bir asker; “Toprak köylülere, fabrika iﬂçilere ve iktidar sovyetlere ait oldu¤u zaman, biz, u¤runda savaﬂaca¤›m›z bir ﬂeye sahip
oldu¤umuzu bilece¤iz. Ve onun için
savaﬂaca¤›z” diyordu.
Yüzy›llarca sömürücülerin kasalar›n› doldurmak için
çal›ﬂanlar,
Sovyet
Devrimi’yle birlikte,
kendileri için çal›ﬂmaya, kendileri için
savaﬂmaya baﬂlad›lar. Toprak, fabrikalar ve en önemlisi iktidar onlar›nd›. Böyle
oldu¤u içindir ki,
1940’larda Hitler faﬂizminin sald›r›s› karﬂ›s›nda, bu sosyalist
düzeni
savunmak
için tarihin en kitlesel
kahramanl›klar›n›
yaratt›lar.

Güzeltepe, Örnekköy, ﬁemikler,
Narl›dere, ‹nönü, Yeﬂildere’de sel
katliama dönüﬂtü. 60 kiﬂi öldü.

Kas›m

Sovyet Devrimi

yol gösterici bir ›ﬂ›k oldu. MarksistLeninistler, yurtseverler, o ›ﬂ›¤›n yol
göstericili¤inde yeni ulusal ve sosyal kurtuluﬂ zaferleri elde ettiler.
Sovyet Devrimi, iktidar hedefinden asla sapmamay› ö¤retti halklara. 1917’den önce, 1905’te bir
ayaklanma daha gerçekleﬂtirmiﬂti
Rusya’n›n iﬂçi ve köylüleri. Ancak
1905 Devrimi yenilmiﬂti. Devriminin yenilgisinin ard›ndan Marksizm’e her yönden sald›r›lar ço¤al›rken, parti içinde
sa¤ ve sol sapmalar mücadeleyi baltalamaya çal›ﬂ›rken
Bolﬂevikler devrim
yürüyüﬂünü ›srarla
sürdürdüler. Israr,
kararl›l›k ve iktidar
iddias›, zaferin olmazsa olmazlar›ndand›. Olmazsa ol-

1980’lerin sonunda Gorbaçov arac›l›¤›yla kapitalist
restorasyon gündeme geldi¤inde
ise, iﬂçiler, köylüler bu düzeni korumak için ne direndiler, ne savaﬂt›lar. Çünkü asl›nda, toprak köylülerin, fabrikalar iﬂçilerin ve iktidar
Sovyetler’in olmaktan ç›km›ﬂt›. Parti, sistem, kitlelerden; kitleler de
sosyalizmden kopmuﬂtu. ‹ﬂte bu
koﬂullarda, yüzy›l›n ilk devriminin
gerçekleﬂti¤i Rusya yüzy›l›n sonunda bir karﬂ›-devrime tan›k oldu. Ancak 70 y›ll›k sosyalizm deneyimi ve bizzat Sovyet Devrimi’nin kendisi, dünya
halklar› için büyük bir
zafer, büyük bir kazan›m ve yar›nlar› için
yol gösterecek bir
meﬂale olmaya devam ediyor.

■ 1 Kas›m 1991- 11 y›l süren Devrimci Sol Ana Davas›’nda karar
aç›kland›.
ri Susurluk’un 1. y›ldönümünde
Ankara’ya yürüdü.

■ 3 Kas›m 1995- ‹zmir Yamanlar,

■ 4 Kas›m 1995 - Alibeyköy’e
Bask›n; infazlar›n, hapishane katliamlar›n›n hesab›n› sormak için
Cephe taraf›ndan Alibeyköy’de Polis Karakolu, Polis ekip otosu, Nizam-› Alem Oca¤›, Ülkü Oca¤›, faﬂistlere ait bir spor kulübü, CHP binas›, Emlak Bank, Zab›ta Amirli¤i
ve bir döviz bürosu tahrip edildi.

■ 5 Kas›m 1920- Antep halk› Frans›z iﬂgalcilere karﬂ› silahl› mücadeleye baﬂlad›.

■ 8 Kas›m 1994 - Kardemir’in kapat›lmak istenmesine karﬂ› Karabük’te 4 saatlik genel grev.

■ 14 Kas›m 1993 - Trabzon’da devrimcilerin öncülü¤üyle “Fuhuﬂa
Karﬂ› Mücadele Mitingi” yap›ld›.

■ 16 Kas›m 1973 - Yunanistan'da
cuntaya karﬂ› Politeknik Direniﬂi

■ 21 Kas›m 1831 - Fransa'da Lyon
dokuma iﬂçileri ayakland›...

■ 22 Kas›m 1991- Kartal Belediyesi’nde iﬂgal

■ 24 Kas›m 1991 - Eskiﬂehir tabutlu¤u tutsaklar›n direniﬂi sonucu kapat›ld›.

■ 27 Kas›m 1923 - Tosya, Osmanc›k, Erbaa, Vezirköprü, Ladik ve
Havza'da deprem; 5.000 kiﬂi öldü.

■ 29 Kas›m 1944- Arnavutluk halk›
faﬂizme karﬂ› zaferini ilan etti.

■ Kas›m 1990 - Savc› Niyazi Fikret
Aygen Devrimci Sol militanlar› taraf›ndan öldürüldü.

